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Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.10.2013 686

24.09.2013 26ª Reunião Ordinária da 08.10.2013 684



____________________________________________________________________________

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.09.2013 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

09.10.2013 761

24.09.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.10.2013 760

24.09.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 759

24.09.2013 51ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 758

24.09.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.10.2013 868

24.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

11.10.2013 1003



____________________________________________________________________________

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.09.2013 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.10.2013 1069

25.09.2013 23ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

01.10.2013 92

25.09.2013 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.10.2013 121

25.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.10.2013 689

25.09.2013 9ª Reunião Ordinária da

Comissão CPI da Telefonia

08.10.2013 687

25.09.2013 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

09.10.2013 772

25.09.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

09.10.2013 769



____________________________________________________________________________

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.09.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.10.2013 768

25.09.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.10.2013 766

25.09.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.10.2013 766

25.09.2013 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 763

25.09.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.10.2013 871

25.09.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

10.10.2013 869



____________________________________________________________________________

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.09.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome de Júlio Cézar de

Andrade Miranda para o Cargo

de Presidente da TV Minas

11.10.2013 1004

25.09.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.10.2013 1287

25.09.2013 41ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização da III Conferência

Estadual de Cultura

19.10.2013 1307

26.09.2013 52ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.10.2013 691

26.09.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.10.2013 690

26.09.2013 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

09.10.2013 773



____________________________________________________________________________

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.09.2013 42ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização da III Conferência

Estadual de Cultura

19.10.2013 1342

27.09.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.10.2013 1005

27.09.2013 44ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização da III Conferência

Estadual de Cultura

19.10.2013 1375

27.09.2013 43ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização da III Conferência

Estadual de Cultura

19.10.2013 1370

30.09.2013 46ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Associação

Comercial e Empresarial de

Betim - ACE

03.10.2013 230

30.09.2013 45ª Reunião Especial da 3ª Sessão 08.10.2013 585



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização, pela Comissão

Especial da Mineração da

Câmara dos Deputados, do

Encontro Regional sobre o

Novo Marco Regulatório da

Mineração

01.10.2013 66ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

03.10.2013 171

01.10.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 776

01.10.2013 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.10.2013 775

01.10.2013 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.10.2013 1007

01.10.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

12.10.2013 1075



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura

01.10.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.10.2013 1073

01.10.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.10.2013 1071

01.10.2013 Evento Realizado na 66ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos do Estatuto

do Idoso: Avanços e Desafios

para um Envelhecimento Digno

26.10.2013 2081

01.10.2013 47ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos do Estatuto

do Idoso - Avanços e Desafios

para um Envelhecimento Digno

26.10.2013 2021

02.10.2013 67ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.10.2013 271

02.10.2013 24ª Reunião Extraordinária da 3ª 05.10.2013 556



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

02.10.2013 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.10.2013 692

02.10.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 779

02.10.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 778

02.10.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.10.2013 873

02.10.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.10.2013 872

02.10.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.10.2013 1010

02.10.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

11.10.2013 1008



____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.10.2013 10ª Reunião Ordinária da

Comissão CPI da Telefonia

12.10.2013 1076

03.10.2013 68ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.10.2013 319

03.10.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

09.10.2013 780

03.10.2013 48ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Maçonaria

09.10.2013 705

03.10.2013 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.10.2013 1011

03.10.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.10.2013 1288

04.10.2013 4ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

09.10.2013 781



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.10.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.10.2013 874

04.10.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.10.2013 1012

07.10.2013 49ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Centro de

Quimioterapia Antiblástica e

Imunoterapia - CQAI - pelos 40

Anos de sua Fundação

09.10.2013 724

07.10.2013 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.10.2013 879

07.10.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.10.2013 878

07.10.2013 53ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

10.10.2013 875



____________________________________________________________________________

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.10.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.10.2013 881

08.10.2013 54ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.10.2013 880

08.10.2013 69ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.10.2013 813

08.10.2013 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.10.2013 1013

08.10.2013 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.10.2013 1077

08.10.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.10.2013 1198

08.10.2013 19ª Reunião Ordinária da 18.10.2013 1293



____________________________________________________________________________

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.10.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.10.2013 1292

08.10.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2013 1290

08.10.2013 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.10.2013 1402

08.10.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.10.2013 1432

08.10.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.10.2013 1741

09.10.2013 25ª Reunião Extraordinária da 3ª 10.10.2013 857



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.10.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.10.2013 1015

09.10.2013 70ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.10.2013 963

09.10.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.10.2013 1117

09.10.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.10.2013 1299

09.10.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2013 1297

09.10.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2013 1296



____________________________________________________________________________

09.10.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.10.2013 1294

09.10.2013 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.10.2013 1407

09.10.2013 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.10.2013 1404

09.10.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.10.2013 1743

09.10.2013 11ª Reunião Ordinária da

Comissão CPI da Telefonia

26.10.2013 2162

09.10.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.10.2013 2295

09.10.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.10.2013 2293



____________________________________________________________________________

10.10.2013 71ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.10.2013 1031

10.10.2013 50ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a RC

Comunicação pelos 40 Anos de

sua Fundação

15.10.2013 1089

10.10.2013 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.10.2013 1302

10.10.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.10.2013 2164

14.10.2013 51ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Grupo Orguel

pelos 50 Anos de sua

Fundação

16.10.2013 1107

14.10.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

26.10.2013 2166

15.10.2013 72ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17.10.2013 1141



____________________________________________________________________________

17ª Legislatura

15.10.2013 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2013 1304

15.10.2013 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.10.2013 1412

15.10.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.10.2013 1409

15.10.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.10.2013 1457

15.10.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.10.2013 1744

15.10.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

25.10.2013 1952



____________________________________________________________________________

Ordinária da 17ª Legislatura

15.10.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.10.2013 1951

15.10.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.10.2013 2171

15.10.2013 30ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.10.2013 2169

15.10.2013 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.10.2013 2167

16.10.2013 73ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.10.2013 1244

16.10.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.10.2013 1414

16.10.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

23.10.2013 1458



____________________________________________________________________________

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.10.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.10.2013 1745

16.10.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.10.2013 1954

16.10.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.10.2013 2183

16.10.2013 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.10.2013 2182

16.10.2013 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.10.2013 2173

16.10.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.10.2013 2296

17.10.2013 Reunião Ordinária da 3ª 19.10.2013 1307



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.10.2013 52ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Hospital de

Olhos Dr. Ricardo Guimarães

pelos 30 Anos de sua

Fundação

22.10.2013 1423

17.10.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.10.2013 2184

18.10.2013 53ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada  a

Homenagear a Cooperativa de

Consumo dos Empregados da

Usiminas Ltda. - Consul - pelos

50 Anos de sua Fundação

23.10.2013 1435

21.10.2013 54ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Cenibra pelos

40 Anos de sua Fundação

23.10.2013 1446

21.10.2013 3ª Reunião Especial da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.10.2013 2185



____________________________________________________________________________

21.10.2013 55ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.10.2013 2301

22.10.2013 74ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.10.2013 1649

22.10.2013 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.10.2013 2190

22.10.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.10.2013 2189

22.10.2013 30ª Reunião Ordinária da
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Comemorar os 70 Anos do

Manifesto dos Mineiros
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25.10.2013 56ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

30.10.2013 2311
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.10.2013 77ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.10.2013 2346
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/9/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues - Entrega de Placa - Palavras do Tenente-

Coronel PM Carlos Alberto do Sacramento - Palavras do Coronel PM Márcio Martins

Sant'Ana - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Liza Prado - Sargento Rodrigues.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Batalhão de Rondas Táticas

Metropolitanas da Polícia Militar de Minas Gerais - Rotam.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Cel. PM Márcio

Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Ten.-Cel. PM

Carlos  Alberto  do  Sacramento,  comandante  do  Batalhão  Rotam;  vereador  Vilmo

Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Wagner Cavalieri, juiz

da Vara de Execuções Criminais de Contagem; Cel. PM Divino Pereira de Brito, chefe
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do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais; e deputado Sargento Rodrigues,

vice-presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  desta  Casa  e  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade do Cel. Newton

Antônio  Lisboa  Júnior,  comandante  da  14ª  Região  e  ex-comandante  do  Batalhão

Rotam; da Cel. Cláudia Araújo Romualdo, comandante do policiamento da capital; do

Cel. Rômulo, do Cel. Josué e do Ten.-Cel.  Schubert, ex-comandantes do Batalhão

Rotam;  do  Cel.  Antônio  de  Carvalho  Pereira,  comandante  do  policiamento

especializado;  da  Cel.  Neuza  Maria  Aparecida  Mendes,  diretora  de  Tecnologia  e

Sistema; do Cel. Edvaldo Piccinini Teixeira, vereador de Belo Horizonte e presidente

do  Clube  dos  Oficiais,  na  pessoa  de  quem  estendo  as  saudações  aos  demais

vereadores presentes; e do deputado federal Weliton Prado.

Gostaríamos de dar ciência ao público presente, bem como aos telespectadores da

TV Assembleia que  nos  acompanham  neste  instante,  de  mensagem  que  nos  foi

enviada  pelo  Exmo.  Sr.  deputado  federal  Márcio  Fortes,  por  meio  da  qual

cumprimenta  o  deputado  Sargento  Rodrigues  pela  iniciativa  e  a  Rotam  pelos

relevantes serviços prestados ao conjunto da sociedade.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Ouviremos agora o Hino Nacional, que será executado pelo Quinteto de

Sopro da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a direção do

Sgt. George.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O  locutor  -  Neste  instante  convidamos  os  presentes  a  assistir  a  um  vídeo

institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmos.  Srs.  Deputado  Ivair  Nogueira,  ilustre  colega,  1º-vice-presidente  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  neste  ato  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro; Cel. Márcio Martins
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Sant'Ana,  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Vereador  Vilmo

Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Wagner Cavalieri, juiz

da Vara de Execuções Criminais de Contagem; Cel. Divino Pereira de Brito, chefe do

Estado-Maior  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  Carlos  Alberto  do

Sacramento, comandante do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas; e Vereador

Coronel Piccinini, ex-comandante do Batalhão de Polícia de Choque, que, nós que o

conhecemos,  sabemos  ser  a origem  da  Rotam; quero  agradecer  a  presença  dos

senhores  comandantes,  dos  senhores  policiais  militares,  dos  seus  familiares,  dos

amigos,  ou  seja,  de  todos  aqueles  que  compareceram  a  esta  justa  e  bela

homenagem.

No ano 1981, época em que vivíamos momentos difíceis, de muita tensão social,

com  graves  perturbações  da  ordem  pública  e,  principalmente,  uma escalada  da

violência e da criminalidade, a Policia Militar foi chamada para responder à sociedade

diante do grave quadro de ruptura social que se criara. Um grupo de oficiais e praças

abnegados foi convocado pelo comando da PMMG para criar  uma modalidade de

policiamento que pudesse fazer frente a essa demanda social e, certamente, buscar a

paz social.  Esse treinamento levou cerca de um ano,  até  chegar  o dia “D”,  4 de

fevereiro  de  1981.  Nesse  dia,  sob  o  comando  do  Ten.-Cel  Klinger  Sobreira  de

Almeida, à época comandante do Batalhão de Polícia de Choque, eram lançadas as

Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam.

Neste  momento,  peço  licença  pra  transcrever,  na  íntegra,  a  nota  do  ilustre

comandante, pois senti a necessidade de não cometer nenhum equívoco para que a

história tenha seu curso preservado: (- Lê:) “Quisera Deus com suas forças erguer os

restos mortais de Tiradentes ou os heróis de sua época, para que no tempo e no

espaço esses homens da glória de ontem pudessem acompanhar as transições que

ampliam  constantemente  a  Companhia  de  Dragões  de  nossos  antepassados.  A

Polícia Militar de Minas Gerais não se conteve em estar presente e vigilante para

impedir  a  ruptura  da  ordem,  a  violação  da  lei,  a  ação  dos  delinquentes,  pois  a

criminalidade  fez  com  que  ela  não  adormecesse  ou  se  curvasse  frente  a  essa

batalha. Coube à Forja dos Bravos do Batalhão de Polícia de Choque caminhar rumo

à  combatividade  dos  maculadores  da  tranquilidade  dos  inocentes.  Diante  da
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perplexidade  do  povo,  acompanhando  as  nefastas  manchetes  que  relatam  as

barbaridades praticadas pelos marginais, houve necessidade de se criar uma variável

de policiamento, visando ao sossego da comunidade.

Exatamente no dia 4 de fevereiro, mais uma etapa se concretizou na vida militar do

Batalhão de Choque com a  implantação das  Rondas  Táticas  Metropolitanas,  que

receberam genericamente a missão de recobrir a malha protetora de policiamento

ostensivo  dentro  de  uma nova  concepção  operacional.  As  Rotams receberam  as

atribuições  específicas  de  atuar  preventiva  e/ou  repressivamente  contra  a

marginalidade 'da pesada'. Para que esta obra no futuro não se desabasse, houve

necessidade  de  planejamentos  meticulosamente  desencadeados,  flexíveis  e

adaptáveis às diversas situações, consolidados ou pilares maciços. A tropa destinada

às  operações  nas  Rondas  Táticas  teve  uma  sofisticada  instrução  durante  vários

meses, visando ao sucesso no momento fatal. As equipes designadas para compor a

linha de frente dessa nova incumbência foram devidamente orientadas e treinadas.

Qualificando algumas causas que levaram o Alto Escalão da Polícia Militar  a criar

mais uma ramificação do policiamento, pode-se mencionar: roubos com ameaças ou

emprego de violência contra pessoa; extorsão mediante sequestro; furto qualificado

de forma organizada e violenta; tráfico e uso de entorpecentes.

Patrulheiros, somente o tempo e os bons serviços prestados à sociedade irão dizer

o valor das Rondas Táticas Metropolitanas ora lançadas nas ruas de Belo Horizonte.

Aos guardiões da ordem pública, que estarão ombreando as atividades das Rotams,

conclamamos  para  que  trabalhem  com  lealdade,  disciplina  e  coesão,  evitando

sempre o abuso do poder e a violência desnecessária.

Avante, camaradas, chegou o dia 'D', hora de mostrar ao povo que está apreensivo

todos  os  valores  que norteiam  a  tradicional  e  centenária  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais. Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 1981”. Assinado por Klinger Sobreira de

Almeida, Ten.-Cel PM.

Cel. Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Policia Militar; Ten.-Cel Carlos

Alberto do Sacramento, comandante do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitana, a

semente foi plantada por esses abnegados soldados da PMMG, e, ao longo desses

32 anos, foram evitados milhares de crimes, milhares de criminosos foram presos e
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levados à Justiça. Todos nós que lá estivemos sabemos a importância dessa valorosa

unidade.

Para  ilustrar  nossa  afirmativa,  passo  a  demonstrar  em  números  os  dados  do

valoroso  trabalho  prestado  pelos  homens  e  mulheres  que  compõem  o  Batalhão

Rotam. De 2001 até o mês de agosto de 2013, portanto cerca de 11 anos e meio:

armas  de  fogo  apreendidas,  13.154;  flagrantes  ratificados,  11.154;  maiores

conduzidos,  31.459;  menores  apreendidos,  8.745;  veículos  recuperados,  956;

maconha  apreendida,  5.674kg;  Crack  apreendido,  482kg;  Crack em  pedra

apreendido,  304.854  pedras;  Cocaína  apreendida,  719kg;  dinheiro  recuperado,

R$831.093,00; e operações realizadas, 17.437.

Aqui, neste Plenário, temos de soldado a coronel que lá passaram, cada um com

sua valiosa contribuição, uns ensinando aos outros, dia a dia, ano a ano. A título de

exemplo, este deputado, que teve a honra de atuar ao lado de tantos bravos que aqui

se encontram, recebeu em sua guarnição, para fazer estágio, o atual comandante do

batalhão, à época, 1989, o aspirante Sacramento.

Da mesma forma, quando lá cheguei, fui  recebido por vários companheiros com

quem aprendi muito, companheiros de cujos ensinamentos jamais vou me esquecer:

Sgt.  Cascais;  Sgt.  Edilson;  Cb.  Edmar,  hoje  Sgt.  Edmar;  Sd.  Vanderci,  hoje  Sgt.

Vanderci; Sd. Cleivis, hoje Cb. Cleivis; Sd. Milton, hoje Sgt. Milton; Sd. Neyviton, hoje

Sgt. Neyviton; Sd. Juarez Gomes, hoje Sgt. Juarez; Cb. Batista, hoje Sgt. Batista; Sd.

Lucas,  hoje  Cb.  Lucas;  Sd.  Chaves,  hoje  Maj.  Chaves;  Sd.  Lucimar,  hoje  Sgt.

Lucimar; Ten.-Cel. James, hoje Cel. James; Ten. Teatini, hoje Cel. Teatini; Ten.-Cel.

Paulo  Mansur,  hoje  Cel.  Mansur;  Ten.-Cel.  Piccinini,  hoje  Cel.  Piccinini;  e  tantos

outros.

A construção de uma instituição é feita dia a dia, e esta só se consolidará no tempo

e no espaço por meio dos esforços, do comprometimento de cada um. Nesse sentido

podemos  afirmar  que  cada  soldado  que  passou  pelo  Batalhão  Rotam

verdadeiramente deu sua contribuição. Ao longo desses anos, muitos tombaram no

cumprimento do dever, muitos foram feridos, mas sempre com o ideal de servir  e

proteger a população.

Poderia  aqui,  Sr.  Presidente,  ficar  horas  e  horas  nominando  cada  um  desses



80
____________________________________________________________________________

policiais,  pois  não  me  cansaria  de  lembrar  o  nome  de  cada  guerreiro,  cada

companheiro, que, sob sol, chuva, sereno, frio, dia, noite, anos e anos, sacrificaram e

ainda sacrificam as próprias vidas para defender e proteger nossa sociedade. Quero,

neste momento, externar o meu mais profundo sentimento de alegria por Deus ter-me

permitido a oportunidade de prestar, por meio da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais,  esta justa homenagem aos nossos heróis anônimos, pois,  enquanto todos

dormem, são esses bravos soldados que garantem a paz social. Aos novos soldados

integrantes  dessa  unidade  fica  aqui  nosso  respeito,  nossa  admiração  e  o

reconhecimento por todo o trabalho prestado, mas é preciso olhar para o retrovisor da

história e reconhecer o valor daqueles que lhes passaram o bastão. Honrem o nome

dessa unidade, pois por ela muitos tombaram no cumprimento do dever.

Por fim, quero aqui agradecer a presença de todos, das autoridades, da imprensa,

do nosso telespectador,  e pedir  a Deus que proteja esses valorosos soldados do

nosso  Batalhão  Rotam.  “Mesmo  o  inferno  cuspindo  a  metralha,  venceremos  no

Choque a batalha.” Foi uma honra servir ao lado desses bravos guerreiros.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao comandante do

Batalhão Rotam, Ten.-Cel.  Carlos Alberto do Sacramento,  de placa alusiva a esta

homenagem.  A placa a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “No  início  da

década de 1980 surgia, em Minas Gerais, a Rotam - Rondas Táticas Metropolitanas -,

em resposta à trajetória ascendente da criminalidade no Estado. Uma das unidades

da  Polícia  Militar,  sua  principal  missão  é  coibir  crimes  violentos,  retomar  locais

ocupados por criminosos, reprimir  rebeliões em presídios, dar apoio às ações das

demais tropas policiais e restaurar a ordem pública. Coragem, destreza, inteligência e

compromisso com a  sociedade são alguns dos  atributos  que enobrecem os seus

integrantes  e  dignificam  a  corporação.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

presta justa homenagem à Rotam, por seu valoroso trabalho em defesa dos cidadãos

mineiros”.

O presidente - Convido o deputado Sargento Rodrigues a nos acompanhar neste

ato de entrega da placa.
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- Procede-se à entrega da placa.

O deputado Sargento Rodrigues - Pedimos licença ao nosso presidente, o deputado

Ivair Nogueira. Preparamos um diploma de agradecimento a cada companheiro do

Batalhão  Rotam,  da  ativa  ou  da  reserva,  pelos  relevantes  serviços  prestados.

Entregaremos esse agradecimento à esquerda do Plenário, na saída do cafezinho, ao

término desta solenidade. Obrigado.

Palavras do Tenente-Coronel PM Carlos Alberto do Sacramento

Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,  representando o presidente da Assembleia,  deputado

Dinis Pinheiro; Cel. Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de

Minas Gerais; Vereador Vilmo Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Wagner Cavalieri, juiz da Vara de Execuções Criminais de Contagem; Cel.

Divino Pereira de Brito,  chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais;

Deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Senhoras  e  senhores,  boa  noite.  É  com  grande  alegria  que  recebemos  esta

homenagem da Assembleia  do  Estado de Minas  Gerais,  em reconhecimento aos

excelentes  serviços  prestados  pelos  integrantes  do  Batalhão  de  Rondas  Táticas

Metropolitanas. Isso nada mais é que o reflexo da competência e do esforço dos

nossos militares, os quais  se entregaram de corpo e alma para que a população

ordeira tivesse condição de viver em harmonia, desfrutando da paz social.

Acompanhando a evolução e a versatilidade das ações criminosas, cada vez mais

ousadas e com maior poder desestruturador da paz social, a unidade vem investindo

no  aprimoramento  de  seus  integrantes,  por  meio  da  realização  de  cursos  e

treinamentos, principalmente o curso Rotam, que tem a característica de preparar o

profissional para enfrentar situações que exijam utilização de técnicas de alto nível de

qualificação. Nesse sentido, sempre contando com o apoio e o reconhecimento do

Comando-Geral da Polícia Militar e do Comando de Policiamento Especializado, os

militares da unidade têm realizado vários cursos idealizados por outros órgãos do

sistema de defesa social,  sendo que,  ao final  do período de treinamento, tiveram
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ações  de  destaque  em  suas  performances,  bem  como  em  seus  respectivos

aproveitamentos.

Esse investimento na capacitação dos nossos militares, além de ser extremamente

motivador para os nossos profissionais, tem como resultado o combate sistemático e

qualificado à criminalidade violenta, trazendo benefícios consideráveis à sociedade

mineira, colocando a unidade em local de destaque, ensejando que outros estados

encaminhem  policiais  militares  para  participarem  dos  cursos  que  aqui  são

ministrados.

Nossa  missão,  acompanhando  a  tendência  do  desenvolvimento  da  nossa

sociedade,  desde  a  implantação  da  unidade  no  ano  de  1980,  quando  o  cenário

político social era outro, vem-se adaptando, adequando-se às novas necessidades da

sociedade, que, por questão de direito, exige a prestação de um serviço de qualidade.

Como todo  ser  humano,  somos  passíveis  de  erros,  e  isso  é  inegável,  mas  são

notavelmente destacadas as nossas intervenções e atuações qualificadas, alvo de

reconhecimento pela sociedade ordeira, muitas vezes com ampla divulgação pelos

órgãos de imprensa.

Ao longo da existência do Batalhão Rotam, constatam-se inúmeras ocorrências,

inclusive com mortes de nossos companheiros, em que a ação dos “rotanianos” foi

destacada e fundamental  para  a consolidação da paz social  em nosso estado.  A

dedicação e a abnegação dos nossos militares, sempre conscientes da árdua, mas

nobre missão a ser desempenhada, são fatores preponderantes para que as nossas

ações e operações policiais alcancem resultados que influenciam, diretamente, no

aumento da segurança pública e da paz social no nosso estado.

Reconhecemos também o empenho do governo do Estado de Minas Gerais e do

alto  comando  da  Polícia  Militar  em  renovar  nossos  recursos  logísticos,

potencializando a nossa capacidade de atuação. Assim sendo, toda a nossa frota foi

renovada no mês de agosto deste ano, sendo 45 viaturas do tipo Mitsubishi Pajero,

com pintura na cor cinza, e 25 Yamahas 600cc, destinadas ao Batalhão Rotam. Foi

também  atendido  um  antigo  anseio  dos  integrantes  do  Batalhão  Rotam,  sendo

mudado o nosso fardamento, que, além da comodidade e conforto, proporciona ao

militar o aumento de sua proteção individual.
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Hoje tenho a honra de estar à frente no comando dessa valorosa unidade, cujos

integrantes  demonstram,  em  suas  atitudes,  o  orgulho  de  fazerem  parte  de  uma

família que tem a certeza de não ser melhor nem pior que qualquer outra unidade da

Polícia  Militar,  mas  que  está  preparada  para  executar  ações  específicas  e

diferenciadas,  em  atividades  que  envolvem  riscos  iminentes  às  suas  integridades

físicas. Enfrentam com profissionalismo cidadãos infratores de alta periculosidade,

demonstrando que não há espaço para a criminalidade em locais ocupados por uma

guarnição Rotam.

Deixo aqui o meu agradecimento ao Cel.  Sant'Ana, comandante-geral da Polícia

Militar,  e  ao  Cel.  Carvalho,  comandante  do  Policiamento  Especializado,  pela

confiança em mim depositada, concedendo-me a oportunidade ímpar, na minha vida

profissional, de comandar uma unidade que tem um enorme valor histórico e uma

importância significativa para a sociedade mineira.

Deixo também o meu sincero agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, na pessoa do deputado estadual Sargento Rodrigues, que com certeza

carrega consigo  o orgulho  e  a  honra  de  ter  pertencido  aos  quadros  do  Batalhão

Rotam.  Nesse  local  ele  conquistou  e  cultiva  grandes  amizades,  uma  das

características  dos  integrantes  dessa  valorosa  unidade,  tão  importante  para  que

tenhamos um estado cada vez melhor para se viver.

Somos conhecedores do carinho desse parlamentar  com a Polícia Militar  e,  em

especial, com a nossa unidade, onde estão suas raízes. É comum presenciarmos a

sua satisfação e o seu orgulho quando se refere à nossa unidade, sabedor de que

também contribuiu para a construção dessa história de glórias. Agradeço também a

cada  integrante  do  Batalhão  Rotam,  concitando-os  a  continuar  a  se  dedicar  ao

cumprimento de suas missões com honradez,  lealdade,  humildade,  honestidade e

principalmente demonstrando amor pela Polícia Militar de Minas Gerais, orgulho do

povo mineiro e de todo o nosso país.

Por fim, agradeço a Deus por me conceder mais esta bênção de ver materializada,

por meio desta importantíssima homenagem, o reconhecimento do trabalho de todos

nós, integrantes do Batalhão Rotam. O nosso muito obrigado. E que Deus abençoe a

todos.
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Palavras do Coronel PM Márcio Martins Sant'Ana

Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa;  Deputado  Sargento  Rodrigues,  vice-presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, oportuna, significativa e muita justa - parabéns,

deputado, pela iniciativa, e parabenizo também os seus pares, que acolheram esse

requerimento e fizessem com que esta noite fosse significativa e importante para a

Polícia Militar, em especial para o Batalhão Rotam; Cel. Divino Pereira de Brito, chefe

do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, meu dileto amigo, companheiro

de  primeira  hora,  dos  momentos  tranquilos  e  amenos  e  também  dos  momentos

difíceis na condução dos destinos da Polícia Militar; Dr. Wagner Cavalieri, juiz da Vara

de Execuções Criminais de Contagem, que nos honra com a sua presença - sabemos

o quanto o Poder Judiciário é importante no sistema de justiça, conjugado com o de

segurança pública. É importante a participação de todos nós. Entendo, Dr. Wagner,

que, às vezes, é preciso superar o personalismo, as nossas características pessoais

e ter uma noção da coletividade, do que podemos fazer em prol da sociedade com as

outras instituições. O senhor tem sido exemplo de doação e de atuação conjunta e

solidária em Contagem, na 2ª Região, que é um grande desafio para o Estado de

Minas  Gerais  e  para  a  Polícia  Militar;  Vereador  e  Subten.  Vilmo  Gomes,  ex-

componente da Rotam 012 no início da década de 1980, hoje honrando a Polícia

Militar  ocupando uma cadeira  na  Câmara de Vereadores de  Belo  Horizonte;  Cel.

Antônio  de  Carvalho  Pereira,  comandante  do  policiamento  especializado,  dileto

amigo,  que tem a  grande responsabilidade  de conduzir  essa unidade  de  direção

intermediária, a qual subordina também o Batalhão Rotam - obrigado, Carvalho, pela

sua lealdade e pelo seu compromisso; Cel. Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora

de  Tecnologia  e  Sistemas,  obrigado  pela  presença  e  pelo  seu  trabalho  proativo

efetivo; prezada amiga Cel. Cláudia Araújo Romualdo, comandante de Policiamento

da capital,  agradeço-lhe também a lealdade e a dedicação; saúdo de forma muito

especial o Cel. Newton Antônio Lisboa Júnior, comandante da 14ª Região da Polícia

Militar, digo especial por se tratar de um ex-comandante do Batalhão Rotam; com
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muito  regozijo  cumprimento  também  o  Cel.  Edvaldo  Piccinini,  vereador  de  Belo

Horizonte,  presidente  do  Clube  dos  Oficiais  e  ex-comandante  do  Batalhão  de

Choque, que, na década de 1980, ajudou a forjar e a consolidar esse conceito hoje

consagrado do recobrimento do policiamento na capital, que serve de paradigma para

o empenho de muitas polícias no Brasil - ao Cel. Piccinini as minhas homenagens -;

cumprimento  ainda  os  senhores  ex-comandantes  do  Batalhão  Rotam,  com  igual

regozijo,  o Cel.  Rômulo Berbetz, Cel.  Josué e o Ten.-Cel.  Schubert, recentemente

substituído  pelo  Cel.  Sacramento;  senhoras  e  senhores;  Regina  Silva  Sant'Ana,

minha esposa,  presidente  da  Associação  Feminina  de Assistência  Social  -  Asfas.

Deixei para saudar por último o Ten.-Cel. Carlos Alberto Sacramento para, na sua

pessoa, cumprimentar todos os militares do Batalhão Rotam.

Quero  dizer  a  todos  os  senhores  e  senhoras  que  me  sinto  muito  bem  neste

Plenário. Primeiro, por se tratar da Casa do Povo. Então me sinto em casa. Por isso

atribuo  um  significado  muito  grande  a  esta  homenagem,  pois  é  uma  unidade

operacional da Polícia Militar que está recebendo uma homenagem na Casa do Povo.

A  outra  razão  por  que  me  sinto  muito  bem  é  estar  no  meio  da  minha  tropa.

Comandante  e  tropa  são  dois  conceitos  interdependentes:  não  existe  tropa  sem

comandante nem comandante sem tropa.  Se uma das coisas insiste em subsistir

separadamente, pode ser qualquer coisa, menos tropa, menos comandante. Por isso

me sinto muito bem aqui, por estar no meio das senhoras e dos senhores com muito

orgulho.

No  início  das  minhas  palavras,  disse  que  esta  é  uma  homenagem  oportuna,

significativa e justa. Ela é oportuna, porque reconhecer o trabalho do policial militar é

algo  sobre  o  que  a  sociedade  deveria  refletir  constantemente:  são  homens  e

mulheres que arriscam suas vidas, homens e mulheres que fazem da sua profissão

um verdadeiro sacerdócio. É muito mais que um serviço, é muito mais que um ganha-

pão. É uma vocação exercida com sacrifício extremo, às vezes o da própria vida.

Então, sem nenhum pedantismo, mas imbuído do maior sentimento de humildade,

digo que somos merecedores do reconhecimento da sociedade todos os dias. Esta

homenagem é significativa, porque é prestada, como já disse, na Casa do Povo. Aqui

os nossos legítimos representantes legislam, representam-nos e têm oportunidade de
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nos fazer esta homenagem. E é uma homenagem justa, porque o Batalhão Rotam, ao

longo de sua história, tem prestado serviços relevantes à sociedade.

Ouvimos, agora há pouco, nas palavras do deputado Sargento Rodrigues, números

que  traduzem  parte  do  trabalho  exercido  pelo  Batalhão  Rotam.  São  números

superlativos, números que aparentam e demonstram um serviço grandioso prestado

pelo Batalhão Rotam. Mas disse “parte do trabalho” propositalmente porque o melhor

serviço prestado pelo Batalhão Rotam é o não mensurado, são os crimes evitados,

são  as  mortes  evitadas,  são  os  traumas  na  sociedade  evitados.  Por  mais  que

façamos uma aplicação negativa das incidências anteriores, é impossível mensurar

com  exatidão  o  quantitativo  da  sua  produção.  Portanto,  é  com  muito  orgulho  e

satisfação que participo desta homenagem ao nosso Batalhão Rotam, que teve o seu

embrião no início da década de 1980,  em um conceito  inovador de ocupação do

território e de atribuição de responsabilidades. Hoje, como prova da sua eficiência, ele

garante sua perenidade e sua existência, dando uma demonstração inequívoca de

que  aquele  conceito  pensado  no  início  da  década  de  1980  era  adequado  e

plenamente  aplicável  à  realidade  complexa  da  nossa  sociedade  e  dos  nossos

grandes centros urbanos.

A Polícia Militar tem sido essa instituição inovadora, proativa e de vanguarda, que

escreve sua doutrina, que estabelece uma doutrina de emprego com base científica,

sem dispensar o conhecimento empírico e a experiência daqueles que labutam, e que

constrói uma doutrina sólida capaz de dar respostas adequadas. Tem sido assim o

Batalhão  Rotam  ao  longo  dos  anos.  Ele  exerce  seu  trabalho  com  maestria,

honestidade  e  muita  dedicação  e  transpiração,  cumprindo  um  conceito  que  foi

desenhado no início da década de 1980 e que, evidentemente, ao longo do anos,

sofreu modificações. Contudo, no seu cerne, na sua base, ele permanece o mesmo,

permanece  o  conceito  de  recobrimento  em  uma  atuação  de  apoio  às  demais

unidades, fazendo com que o trabalho da Polícia Militar seja cada vez mais efetivo.

Tenho  uma  certa  dificuldade  de  estabelecer  um  conceito  como  a  maioria  das

pessoas pensam, de que repressão e prevenção sejam conceitos antagônicos. Ou se

previne ou se reprime. Na prática, fazendo polícia, percebemos que, na verdade, são

conceitos que se completam, que em um círculo virtuoso fazem com que a polícia
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tenha  seu  trabalho  efetivo  e  de  forma  produtiva,  alcançando  seus  resultados.  A

prevenção, de certa forma, ajuda na repressão. De maneira análoga, a repressão

ajuda na prevenção. Portanto, nosso trabalho é extremamente relevante.

Este ano foi especial para o Batalhão Rotam, um ano de comemorações, um ano

em que tivemos a oportunidade de fazer o soerguimento logístico do nosso Batalhão

Rotam.  Tivemos  a  oportunidade  de,  mediante  a  sensibilidade  do  governador

Anastasia, soerguer nossa logística, trocando todas as viaturas do Batalhão Rotam.

Hoje atuamos com viaturas zero quilômetro, viaturas plenamente capacitadas para

essa prestação de serviço.

Tivemos a oportunidade de aprovar o novo uniforme do Batalhão Rotam, dando

maior  conforto  para  a nossa tropa e  maior  segurança na sua atuação,  porque  o

uniforme tem esse condão de também propiciar maior segurança para o policial nas

suas atividades.  Além disso,  demos destinação a  25  motocicletas  policiais.  E  um

grande ganho desses últimos dias: trocamos a rede de comunicação pela rede digital.

Foi um grande avanço. Durante muito tempo, nós nos gabávamos de ter uma rede

segura operando no Batalhão Rotam, mas, com as inovações tecnológicas, com o

avanço e com a descontinuidade de alguns equipamentos, a nossa rede se tornou

vulnerável, insegura e de baixa qualidade. Agora, felizmente, com o trabalho da nossa

equipe na Diretoria de Tecnologia e Sistema, em conjunto com a nossa Diretoria de

Meio Ambiente e Trânsito, estamos possibilitando a utilização da rede digital, que vai

gerar mais segurança e qualidade nas nossas comunicações. Já operamos com a

rede digital, e, a partir da semana que vem, ela será criptografada, sendo impossível,

pelo  menos  momentaneamente,  que  soframos  intervenções  de  pessoas  mal-

intencionadas que queiram monitorar a nossa rede de rádio. Portanto é uma grande

conquista para o nosso Batalhão Rotam.

Encerrando  as  minhas  palavras,  quero,  mais  uma  vez,  agradecer  a  todos,

agradecer à Casa a distinção, parabenizar todos os policiais militares do Batalhão

Rotam,  os  policiais  militares  da  atualidade,  mas  também  vejo  que  aqui  estão

presentes  vários  outros  que  passaram  pelo  Batalhão  Rotam.  Na  Polícia  Militar,

estamos sempre na carreira, em três estágios. Uma vez na ativa, daqui a pouco, na

reserva,  e,  depois,  reformados,  mas  sempre  na  carreira.  Então,  prezados
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companheiros  que  estão  na  reserva  e  reformados,  sintam-se  partícipes  e

merecedores dessas homenagens, porque a solidez, a reputação e o respeito que o

Batalhão Rotam tem hoje também foi construído com o labor,  com o suor,  com a

lealdade, com a transpiração de todos os senhores.

Termino minhas palavras, parafraseando o filósofo que diz que mais importante que

receber  homenagens  é  realmente  merecê-las.  E,  na  Polícia  Militar,  vivemos  um

desafio diário, porque não dá para repousarmos na conquista de ontem nem no bom

serviço prestado hoje. Amanhã um novo desafio estará à nossa frente, e será preciso

superá-lo,  será preciso transpô-lo,  sem fugir  das dificuldades,  sem contorná-lo  de

maneira  falsa,  mas  enfrentando-o  e  fazendo  com  que  os  resultados  sejam

alcançados. Portanto, senhores do Batalhão Rotam, eu os concito a terem sempre

em mente a grandiosidade, o significado, a justiça que se faz nesta noite em lhes

prestar homenagem. Mas que tragam sempre em mente que mais importante que

receber  uma  homenagem  é  realmente  merecê-la.  Continuem  firmes,  operosos,

determinados,  porque  a  missão  que  temos  não  é  uma  missão  pequena,  é  uma

missão grandiosa, é uma missão nobre. E missão grandiosa e missão nobre só são

dadas àqueles que realmente têm condições e têm vocação para poder levá-las a

cabo. Que vocês continuem firmes nos seus propósitos, leais, disciplinados, de moral

elevada,  fazendo com que o trabalho de vocês seja traduzido em segurança,  em

tranquilidade para a sociedade e em orgulho para a Polícia Militar. Que Deus nos

abençoe. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Exmos. Srs. Cel. Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de

Minas  Gerais;  Ten.-Cel  Carlos  Alberto  Sacramento,  comandante  do  Batalhão  de

Rondas Táticas Metropolitanas; Deputado Federal Weliton Prado, nosso companheiro

na Assembleia Legislativa, grande deputado, atuante e que muito bem representa o

Estado,  a  quem  agradeço  e  parabenizo  pela  presença;  Vereador  Vilmo  Gomes,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Wagner Cavalieri, juiz da Vara

de Execuções Criminais de Contagem; Cel. Divino Pereira de Brito, chefe do Estado-

Maior  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Deputado  Sargento  Rodrigues,  vice-

presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas
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Gerais  e  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem.  Deputado

Sargento Rodrigues, parabéns não só por esta homenagem muita justa que presta,

mas por tudo aquilo que representa na Assembleia Legislativa como um parlamentar

atuante  e  competente.  É  um  verdadeiro  legislador.  Tive  a  oportunidade  de

acompanhá-lo em diversas comissões da Assembleia Legislativa,  observando seu

interesse,  participação,  conhecimento  e  a  representatividade  que  sempre  deu

principalmente  às  polícias,  de  modo  geral,  especialmente  à  Polícia  Militar,  sem,

porém, deixar de cuidar dos demais segmentos, o que faz com muita competência. A

Assembleia  Legislativa  tem  a  honra  de  contar  com  V.  Exa.  como  um  dos

parlamentares mais atuantes e que relevante trabalho fez em prol do povo mineiro.

Cel. Márcio Martins Sant'Ana, V. Exa. dizia que esta Casa é do povo e que se sente

em casa, o que é verdade. Esta Casa é do povo, é sua, é nossa. Dessa maneira, os

vários presidentes que aqui passaram trataram com muito respeito a comunidade,

tentando aproximar o povo cada vez mais do Poder Legislativo estadual. Vivemos,

porém, um momento ímpar na história da Assembleia ao ter como presidente da Casa

o deputado Dinis Pinheiro, jovem talentoso, que deu continuidade à missão de tornar

esta Casa a casa do povo e aberta a todas as discussões.  Hoje,  a partir  de um

requerimento apresentado pelo  deputado Sargento Rodrigues,  estamos realizando

esta  justa  homenagem,  mas  lembramos  que  também  somos  palco  de  grandes

discussões sobre melhorias salariais, enfim, debates de um modo geral.

Hoje pela manhã, o deputado Dinis Pinheiro me disse que se sentia muito triste,

pois esta seria uma das reuniões em que gostaria de estar  presente, mas, assim

como homenageia, ele também tem sido homenageado pelo interior de Minas Gerais.

Hoje está em Três Corações para receber o título de Cidadão Honorário, motivo pelo

qual não pôde estar presente para trazer uma palavra de fé e de otimismo e para

parabenizar  essa  valorosa  Polícia  Militar  pelos  trabalhos  relevantes  que  vem

prestando  a  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  até  em  momentos  de  grandes

dificuldades. Na verdade, às vezes a Polícia Militar não tem a condição mínima de

trabalho, de segurança e os equipamentos necessários para enfrentar a bandidagem

que  hoje  possui  equipamentos  superiores  aos  seus.  Apesar  disso,  essa  polícia

enfrenta e põe sua vida em risco e, por isso, é reconhecida. Ela enfrenta também
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dificuldades por não ter um contingente à altura para atender à demanda. Sabemos

que  há  problemas  com  concurso  público,  doenças  e  uma  série  de  fatores  que

prejudicam o seu trabalho. Mesmo assim, essa valorosa Polícia Militar tem prestado

relevantes  serviços  e  tem  tido  o  reconhecimento  não  apenas  da  Assembleia

Legislativa,  mas também da sociedade de  um modo geral.  Isso  significa  muito e

dignifica, sem dúvida alguma, a Polícia Militar.

É  com  grande  honra  que,  na  condição  de  representante  do  povo  mineiro  no

Parlamento  estadual,  participo  desta  homenagem ao Batalhão de Rondas Táticas

Metropolitanas. O Poder Legislativo e a Polícia Militar têm uma trajetória que vem se

confundindo com a própria história de Minas Gerais. Minha presença nesta reunião

especial vem comprovar a harmonia reinante entre a Assembleia de Minas e a Polícia

Militar, instituições, que, juntas, trabalham para o equilíbrio das relações sociais em

nosso estado.

As manifestações que convulsionaram as ruas brasileiras no último mês de junho

mostraram o quanto é importante que o poder público valorize a polícia, mantendo

sempre na ordem do dia a discussão sobre o seu papel social, para que ela possa

estar sempre ao lado da comunidade, trabalhando pela paz e pela tranquilidade.

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que prima pelo zelo, pela honestidade

e pela correção de propósitos, não tem medido esforços para controlar o avanço da

criminalidade, lutando para que seja instaurado um clima geral de segurança e bem-

estar. Esse importante legado histórico de honradez e de fibra da PMMG provoca a

nossa  admiração  e  a  nossa  total  confiança.  A criação  do  Batalhão  Rotam,  tropa

especialmente  treinada  para  atuar  em  suplementação  às  unidades  de  área,

recobrindo as vulnerabilidades do policiamento ostensivo, veio contribuir para que a

PMMG exerça com mais propriedade o seu papel em nosso sistema de defesa social.

Respaldada na valentia e nos conhecimentos técnicos de seus milicianos, a Rotam

foi  concebida pelo  comando da corporação para atuar  em locais que apresentem

altos  índices  de  criminalidade,  mas  também  na  repressão  a  assaltos  a

estabelecimentos  bancários  e  na  escolta  de  presos  perigosos  ou  de  valores  de

grande monta. É um batalhão especial,  treinado para agir  em situações de maior

perigo  ou  dificuldade,  com  as  quais  as  unidades  regulares,  equipadas  para
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atendimentos corriqueiros, não têm condições de lidar.

Pronta  para  entrar  em ação em  todas  as  regiões  de  Minas,  tornou-se  também

referência para as forças policiais de outros estados da Federação, em razão da sua

agilidade,  da  formação  rigorosa  de  seus  policiais  e  de  seus  equipamentos,  que

incluem armamento próprio para combates urbanos. Os quase 400 oficiais e praças

que,  após  esmerada  capacitação  profissional,  integram  o  batalhão  vivenciam

diariamente situações de extremo perigo e complexidade. Sua coragem se reflete no

lema da Rotam: “Aqui não se cultuam os fracos”. O prédio da unidade, localizado na

região central de Belo Horizonte, contribui para sua eficiência, além de permitir o fácil

acesso a qualquer região da capital; possui um estratégico heliporto, que pode ser

utilizado para o transporte da tropa ou para prestar socorro a vítimas de crimes.

Saúdo, na pessoa de seu comandante, Ten.-Cel.  Carlos Alberto do Sacramento,

todo o efetivo da Rotam, verdadeiros heróis  que dedicam sua vida à proteção de

nossos cidadãos e à preservação da ordem pública. Parabenizo também o deputado

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial,

que proporciona ao Poder Legislativo estadual oportunidade ímpar de contribuir para

o enaltecimento desses dedicados policiais que servem com dedicação e consciência

ao povo mineiro. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos mais uma apresentação do Quinteto de Sopro

da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, com as músicas Pequena

serenata noturna,  de Wolfgang Amadeus Mozart,  e  Minueto,  de Johann Sebastian

Bach.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 24/9/2013.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Fase: Questão de Ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 276/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições:  Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.342/2012;  questão de

ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  votação  nominal  do  projeto,  salvo

emendas;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  votação  nominal  das

Emendas nºs 1 e 2; aprovação; requerimento do deputado Rogério Correia; leitura e

votação  nominal  da  Emenda  nº  3;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  4;

aprovação; declaração de voto - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e

Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei

nº 3.342/2012; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco  -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fábio  Cherem -  Fred Costa  -  Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h14min, 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

Ata

- O  deputado  Célio  Moreira,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, quero discutir a ata.

O presidente - O prazo para discutir a ata já foi encerrado. Se for questão de ordem

para tratar de outro tema, V. Exa. poderá fazer uso da palavra.

O deputado Rogério Correia - Presidente, a primeira questão de ordem que gostaria

de  fazer  é  sobre  o  tempo  de  leitura  da  ata.  O  Regimento  Interno  precisa  ser

analisado.  A ata  foi  longa  e  muito  bem  lida,  como  poucas  vezes  aconteceu.  O

deputado Célio Moreira fez uma leitura exemplar da ata, que foi, também, muito bem

redigida. Aproveito para parabenizar a nossa equipe. Mas o deputado Célio Moreira

ultrapassou  o  prazo  da  leitura  da  ata.  Deu-se  a  ata  por  aprovada,  mas  não  se

interrompeu a leitura, o que entendo ser correto, porém não pudemos discuti-la. Essa

questão precisa ser revista até para que a ata possa ser lida, com tempo para, se

necessário, ser discutida. Presidente, quero aproveitar essa questão de ordem para,

de  público,  parabenizar  a  presidenta  Dilma  pelo  que  ela  representou  ontem  na

abertura  da  reunião  da ONU.  A presidenta,  com muita  altivez  e  representando o

nosso país, mostrou a indignação do nosso povo em relação à espionagem que os

Estados Unidos fez em relação ao Brasil e faz em relação aos vários povos de todo o

mundo.  A  presidenta,  pela  primeira  vez  na  história  mundial,  pôde,  de  frente,

encarando representantes do mundo inteiro, dizer aquilo que os Estados Unidos, por

meio do presidente Obama, precisava escutar. Não é possível que um país, pelas

armas e pela força que tem e pelas quais se impõe, possa espionar países, tirar
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proveitos  econômicos,  como procurou  fazer  aqui  com  a  Petrobras,  espionando a

própria Chefe de Estado do Brasil. E fez isso com o México, que aliás não disse nada

até agora, não se dignou dizer aos Estados Unidos que eles não podem fazer isso

com povo nenhum em qualquer parte do mundo. Coube à nossa presidenta Dilma,

com muita altivez, com muita moral, com muita clareza, puxar a orelha do presidente

Obama e dos Estados Unidos na frente de todas as nações. Sr. Presidente, fiquei

orgulhoso  ontem  do  nosso  país.  Não  poderia  deixar  de  registrar  meu  apoio  à

presidenta  e  agradecer-lhe  a  altivez.  Essa  é  a  nossa  função  enquanto  País

autônomo.  Felizmente  hoje  o  Brasil  não  está  submetido  ao  Fundo  Monetário

Internacional nem está submisso aos Estados Unidos, como foi outrora. O Brasil hoje

não é o quintal  do imperialismo americano e, por isso, não tem de se curvar aos

ditames dos Estados Unidos, a uma posição ditatorial, que quer subjugar os povos de

todo o mundo. A presidenta Dilma representou ali não apenas o povo brasileiro, mas

todos aqueles que muitas vezes são ofendidos pela posição ditatorial e imperialista

que tem os Estados Unidos. Ontem foi bonito ver a atitude da presidenta, encheu-nos

de orgulho  ver  a  nossa presidenta ser  ouvida  pelas  Nações Unidas,  que  ficaram

caladas, escutando o que a presidenta disse, fazendo com que o presidente Obama,

em seguida, se curvasse e dissesse que os Estados Unidos precisam rever suas

atitudes  em  relação  aos  países  de  todo  o  mundo.  Foi  bonito  ver  o  Brasil  como

protagonista da reação a esse tipo de política imperialista dos Estados Unidos.  A

ONU é outra depois da fala da presidenta Dilma. E o Brasil precisa fazer parte da

ONU exatamente para coordenar um espaço mais democrático na relação entre os

países, e não ser submisso, e não ser sabugo de um determinado país em razão da

força armamentista que ele tem. Parabéns, presidenta Dilma, V. Exa. me representa.

O  presidente  -  Obrigado,  deputado  Rogério  Correia.  Aproveito  para  dizer  que

dispomos  de  15  minutos  para  leitura  e  discussão  da  ata.  Estamos  vivendo  um

momento  ímpar,  deputado Rogério Correia,  porque esta  Casa está colocando em

discussão  e  acatando  sugestões  para  modificação.  Talvez  essa  possa  ser  uma

sugestão para ser levada à presidência e ser discutida pelos colegas.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação
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Final do Projeto de Lei nº 276/2011 (À sanção.).

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Votação, 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.  No decorrer  da  discussão,  foram apresentadas  ao projeto  duas  emendas,  que

receberam os nºs 3 e 4, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,

serão submetidas a votação independentemente de parecer.

Questão de Ordem

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, V. Exa. poderia suspender a

reunião por 2 minutos?

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 emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira

-  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio  de Castro -

Elismar Prado - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes

- Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza
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Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu

- Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira

-  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio  de Castro -

Elismar Prado - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João

Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Votação da Emenda nº 3.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a leitura da emenda

e queria fazer uma justificativa.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 3.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - ( - Lê a Emenda nº 3, que foi publicada na

edição do dia 26/9/2013.).

O presidente - Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo José  Domingos  -  Elismar

Prado - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo
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Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite - Juarez

Távora  -  Juninho Araújo  -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram “não”  28  deputados,  que,

somados aos 3 em comissão, totalizam 41 parlamentares presentes. Está rejeitada a

Emenda nº 3. Em votação, a Emenda nº 4.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Luiz Humberto Carneiro.

O deputado Jayro Lessa - Presidente, declaração de voto. Eu votei “sim”. O painel

continua sem funcionar.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Presidente, gostaria de fazer uma correção.

Meu voto foi computado “não” e meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado o voto do deputado Jayro Lessa e retificado o voto

do deputado Luiz Humberto Carneiro. Votaram “sim” 38 deputados, que somados aos

3 em comissão, totalizam 41 parlamentares presentes. Está aprovada a Emenda nº 4.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.342/2012 na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1, 2 e 4. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de declarar o meu voto. Toda

a nossa bancada e o bloco votou favorável ao projeto, mas apresentei a Emenda nº 3,
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solicitada pelo Serjusmig. Aproveito a oportunidade para saudar os representantes do

Serjusmig, sempre presente e nos ajudando nos assuntos relativos aos servidores do

Tribunal de Justiça. Infelizmente, a Emenda nº 3 foi rejeitada. Existem outros projetos

do  Tribunal  de  Justiça  tramitando  na  Casa,  e,  posteriormente,  surgirão  novos

projetos.  Assim  sendo,  desde  já,  solicito  aos  deputados  que façamos  um  estudo

sobre o conteúdo do que apresentei hoje e que sofreu uma rejeição, mesmo porque a

emenda foi apresentada de última hora e não pudemos fazer uma análise coletiva da

matéria. Entretanto, em relação aos cargos a que se refere a emenda que apresentei,

os ocupantes deles recebem uma gratificação para exercê-los. Aliás, hoje, no Tribunal

de  Justiça,  os  servidores  designados  para  esses  cargos  não  podem  se  negar  a

exercê-los e, se o fizerem, terão de sair do Tribunal de Justiça. É estranha a situação,

mas  é  o  que  acontece,  segundo  relato  dos  representantes  do  Serjusmig.  Essa

emenda vem solicitar a prerrogativa de os servidores poderem ou não aceitar esses

cargos; mas, não os aceitando, não receberão a gratificação. Eles não querem ser

obrigados  a  aceitar  os  cargos,  que  são  cargos  de  gratificação.  Então,  que  eles

possam  abrir  mão  do  exercício  desses  cargos,  caso  queiram.  Esse  é  o  teor  da

emenda que não pôde ser aprovada hoje. Certamente haverá tempo para discuti-la

de outra forma. Chamo a atenção ainda para outro projeto do Tribunal de Justiça que

já está tramitando na Casa, nas comissões. Nesse caso, também teremos de fazer

um esforço tendo em vista sua aprovação, que é de interesse do tribunal e de seus

trabalhadores. Então chamo a atenção de V. Exas., no momento de declaração do

voto, porque, apesar de derrotada a emenda, persistiremos na tentativa de convencer

o  conjunto  dos  deputados  da  necessidade  de  aprová-la  posteriormente.  Muito

obrigado.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender reunião por 7 minutos para aguardar

que se ultime o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.342/2012. Estão

suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
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- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.342/2012 (À sanção.).

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, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.340/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar

a Lei nº 11.685, de 16 de dezembro de 1994, que declara de utilidade pública o Asilo

São Vicente de Paulo de Araxá, com sede no Município de Araxá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

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 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,  tendo  em  vista  a  mudança  de  nome  da  entidade,  que  passou  a  ser

denominada Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, a partir da alteração estatutária

realizada em 31/5/2008.

A referida entidade, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por

finalidade a manutenção de estabelecimento destinado ao abrigo e à assistência de

pessoas, de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental.

Ao  analisar  preliminarmente  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

ressaltou  que  a  alteração  estatutária  realizada  em  2008  não  incidiu  sobre  as
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características e finalidades da entidade, mantidos os requisitos exigidos pela Lei nº

12.972,  de  1998,  que  dispõe  sobre  a  declaração  de  utilidade  pública.  Ademais,

apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição em estudo, com vistas a adequar seu

texto à técnica legislativa.

Esta Comissão concorda com o encaminhamento dado pela comissão anterior e se

posiciona favoravelmente à aprovação do projeto de lei em análise, considerando o

relevante trabalho desenvolvido no Município de Araxá pelo Recanto do Idoso São

Vicente de Paulo, em prol da melhoria das condições de vida das pessoas idosas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.340/2013, na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.355/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a entidade Capítulo Areias Brancas de Formiga nº 406 -

Ordem DeMolay, com sede no Município de Formiga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.355/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Capítulo Areias Brancas de Formiga nº 406 - Ordem DeMolay, com sede no Município

de Formiga, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica.

Na consecução de seu propósito,  a instituição trabalha em prol da formação de

melhores  cidadãos,  por  meio  do  aperfeiçoamento  moral  e  intelectual  de  seus

membros, formados por adolescentes e jovens de 12 a 21 anos. A entidade busca,

ainda, promover espaços livres de debate de assuntos de interesse público.
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Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  no

Município de Formiga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.355/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.382/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Espaço Vivo, 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  4.382/2013 pretende declarar  de utilidade pública o Projeto

Espaço Vivo, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o atendimento social à família, à

criança, ao adolescente e ao jovem.

Na consecução de seu propósito,  a  instituição trabalha em prol  da melhoria  da

qualidade de vida das famílias, por meio da elaboração e execução de projetos de

desenvolvimento  educacional  profissionalizante,  socioambiental  e  de  saúde  e  de

programas de valorização e promoção da cidadania.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Projeto Espaço Vivo

no Município de Belo Horizonte, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.382/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 9h44min,  comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza  Prado e  os

deputados Rômulo Veneroso e Duilio de Castro, membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Leonídio Bouças. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Rômulo Veneroso, 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 a

política estadual de defesa do consumidor, a partir do monitoramento dos programas

e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política, e a deliberar

sobre proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  o  Sr.  Ivan  Massimo  Pereira  Leite,  superintendente  de  Apoio

Técnico da Ouvidoria Geral de Estado - OGE, que é convidado a tomar assento à

mesa. A presidente tece suas considerações iniciais como autor do requerimento que

deu origem à reunião. Logo após, passa a palavra ao convidado para que faça sua

exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Fred Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Duarte Bechir,  por indicação da Liderança do BTR) e os

deputados Gustavo Corrêa e Rômulo Veneroso, membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo

Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da

senadora  Vanessa  Grazziotin,  presidente  da  Comissão  Mista  Permanente  sobre

Mudanças  Climáticas  do  Congresso  Nacional  -  CMMC -,  publicado  no  Diário  do

Legislativo  de  31/8/2013.  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, é aprovado, em turno único, o Projeto de

Lei nº 4.290/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Votaram “sim” a deputada

Luzia Ferreira e os deputados Gustavo Corrêa e Rômulo Veneroso. 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  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao procurador-geral de Justiça do Estado e ao secretário de Estado de

Meio  Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável  pedidos  de  providências  para  que

fiscalizem a conformidade ambiental do empreendimento da empresa Bemil Ltda.,

situado no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, especialmente no tocante

à poluição atmosférica  por  emissão de material  particulado;  e da deputada Luzia

Ferreira e do deputado Fabiano Tolentino em que solicitam seja realizada audiência

pública para debater a degradação ambiental no município e o prejuízo à saúde da

população provocados pelo exercício irregular de atividades de siderurgia da empresa

Cosifer em Divinópolis. 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, 25 de setembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Rômulo Veneroso - Fabiano Tolentino - Luzia Ferreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/9/2013
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Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes  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. O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs

4.115/2013 (deputado Mário Henrique Caixa); 4.345/2013 (deputado Ulysses Gomes);

e 4.372/2013 (deputado Tenente Lúcio), 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,  é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.336/2013, que recebeu parecer por

sua aprovação.  Votaram "sim" os  deputados membros da comissão.  Submetido  a

votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  5.475/2013.  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.

Marques Abreu, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 11/9/2013

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Teófilo Otôni o deputado Almir

Paraca, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do

Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a ouvir os

comitês de bacia, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas com o uso

da  água  e  à  gestão  de  recursos  hídricos;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
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Sras. Alice Lorentz de Faria Godinho, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica

Afluentes Mineiros Rio Mucuri, representando também o Fórum Mineiro de Comitês

de Bacias Hidrográficas; e Sônia Doralice Neiva Lara, secretária de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável de Teófilo Otôni; e os Srs. Getúlio Afonso Porto Neiva,

prefeito municipal de Teófilo Otôni; Vereador Northon Neiva Diamantino, presidente da

Câmara Municipal de Teófilo Otôni; Aldo José Diniz, Gerente do Distrito de Mucuri,

representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa; e Major PM

Antônio Rodrigues Rocha, 15ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito

de Teófilo  Otôni,  representando o  Cel  PM Armando Leonardo  Linhares de  Araújo

Ferreira da Silva,  diretor de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar  de Minas

Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência na qualidade de

um dos  autores do  requerimento  que deu origem ao debate,  passa a tecer  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 18/9/2013, com a finalidade de discutir e votar

proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Almir Paraca, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez - Liza Prado.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Deiró  Marra  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Humberto  Carneiro,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo

Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
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mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Resolução  nºs  1.826/2007,  2.867e

3.996/2009 e Projetos de Lei nºs 276 e 2.392/2011, 3.013 e 3.654/2012, 3.771, 3.835,

3.931, 3.980, 3.981, 4.021 e 4.054/2013 (deputado Deiró Marra); 3.854, 4.087, 4.088,

4.099, 4.121, 4.122, 4.139, 4.177, 4.178, 4.191, 4.196, 4.216, 4.228, 4.232, 4.236,

4.242  e  4.248/2013 (deputado  Rômulo  Viegas).  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 de Redação Final, dos Projetos de

Resolução  nºs  1.826/2007,  2.867e  3.996/2009  e  do  Projeto  de  Lei  nº  276/2011.

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 dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.392/2011,  3.013  e  3.654/2012,  3.771,  3.835,  3.854,  3.931,

3.980, 3.981, 4.021, 4.054, 4.087, 4.088, 4.099, 4.121, 4.122, 4.139, 4.177, 4.178,

4.191, 4.196, 4.216, 4.228, 4.232, 4.236, 4.242 e 4.248/2013, 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, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Ana Maria Resende - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/9/2013

Às  14h15min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  o  deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva, membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Dinis

Pinheiro.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  da  Casa,  deputado  Dinis

Pinheiro, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelo  membro  da  comissão  presente.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  realização  de  feiras

itinerantes em diversos municípios do Sul de Minas Gerais, que causam prejuízos aos

setores empresarial, industrial e comercial legalmente estabelecidos e aos cofres do
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Estado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as

Sras. Glaucia Maria Carneiro Rodrigues, diretora de apoio, representando Dorothea

Fonseca Furquim Werneck,  secretária  de Estado de Desenvolvimento Econômico;

Rosângela Maria Dantas, prefeita municipal de Inconfidentes e presidente da Amesp;

Dulcinéia Maria da Costa, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Pouso

Alegre; e os Srs. João Bosco de Santana, delegado fiscal, representando Leonardo

Maurício Colombini  Lima,  secretário  de  Estado de Fazenda;  Alexandre  Magno de

Moura, presidente da Associação do Comércio e Indústria  de Pouso Alegre;  Elder

Cássio  de  Souza  Oliva,  prefeito  municipal  de  Ipuiúna;  Rafael  Huhn,  vereador  de

Pouso Alegre; José Walter da Mota Matos, delegado e subchefe do 17º Departamento

de Polícia Civil de Pouso Alegre; e Marcus Vinicius Bolpato da Silva, presidente do

Sinffaz-MG, 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. O presidente da Casa se retira e passa

a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/9/2013

Às  9h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Fabiano Tolentino (substituindo o Deputado Leonardo Moreira,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Tiago  Ulisses.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião se destina a debater as condições de segurança pública na região de Lagoa
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da Prata, considerando-se principalmente as questões de efetivo da Polícia Civil  e

Polícia Militar, e a discutir e votar proposições da Comissão. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Maria Aparecida Marcelino da

Silva, vereadora da Câmara Municipal  de Lagoa da Prata; e os Srs. Paulo Cesar

Teodoro, prefeito municipal de Lagoa da Prata; Edmar Nunes Miranda, presidente da

Câmara  Municipal  de  Lagoa  da  Prata;

Aloysio Líbano de Paula Júnior, juiz diretor do Foro da Comarca de Lagoa da Prata;

Sebastião  Magela  de  Castro,  diretor-geral  do  presídio  de  Lagoa  da  Prata,

representando  o  Sr.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  subsecretário  de  Administração

Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social; Cel.  PM Eduardo Campos de

Paulo, comandante da 7ª Região de Polícia Militar, representando o Cel. PM Márcio

Martins Sant'Ana, comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Ten.- Cel. PM

Wagner Soares de Sant'ana, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Bom

Despacho;  Cap.  PM Rogério  Costa  Simões,  comandante  da  107ª  Cia.  de  Polícia

Militar de Lagoa da Prata; Ivan José Lopes, delegado regional de Bom Despacho,

representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais; Leonardo Dias Borges da Mota, delegado de Polícia Civil de Lagoa da

Prata; José Márcio da Silva, delegado de Polícia Civil de Lagoa da Prata; Eduardo

Almeida da Silva, promotor de justiça da Comarca de Lagoa da Prata; Luís Augusto

de Rezende Pena, promotor de justiça da Comrca de Lagoa da Prata; Di-Gianne de

Oliveira Nunes, vereadpr da Câmara Municipal de Lagoa da Prata; Adriano Moreira

Pinto, vereador da Câmara Municipal de Lagoa da Prata; Adriano Batista de Moraes,

vereador da Câmara Municipal de Lagoa da Prata; Fortunato Francisco do Couto,

vereador da Câmara Municipal de Lagoa da Prata; Paulo Roberto Agostinho Pereira,

vereador  da  Câmara Municipal  de  Lagoa  da Prata,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada Maria Tereza Lara,

autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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
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proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  deputados  Tiago  Ulisses,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao governador do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao

procurador-geral  do Ministério  Público,  à defensora pública-geral,  ao secretário de

Estado de Defesa Social, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao chefe da Polícia

Civil  e  ao  comandante  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  as

reivindicações  dos  vereadores  do  Município  de  Lagoa  da  Prata  e  pedido  de

providências para o estudo da viabilidade de seu atendimento; Sargento Rodrigues,

Tiago  Ulisses  e  Fabiano  Tolentino  em  que  solicitam  sejam  encaminhados  ao

governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Segurança Pública, 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, tendo em vista a constatação pela comissão,

em diversas reuniões, da necessidade de ampliação dos efetivos das Polícias Civil e

Militar; Sargento Rodrigues, Tiago Ulisses, João Leite e Fabiano Tolentino (6) em que

solicitam  sejam  encaminhados  ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,  ao

secretário  de  Estado de Planejamento  e Gestão,  ao  comandante-geral  da Polícia

Militar e ao chefe da Polícia Civil as notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária

da  Comissão  de Segurança Pública  e  pedido  de providências  para  a  melhoria  e

ampliação dos efetivos e da estrutura dos órgãos policiais no Município de Lagoa da

Prata e região; seja encaminhado do Departamento de Infraestrutura de Transportes -

Dnit - pedido de providências para a instalação de placas de identificação do acesso

ao Município de Lagoa da Prata, na Rodovia BR-262, no trecho próximo ao Município

de  Moema;  sejam  encaminhados  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  as  notas

taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e

pedido de providências para a ampliação do número de varas judiciais no Município

de  Lagoa  da  Prata,  tendo  em  vista  a  sobrecarga  de  trabalho  na  comarca  local,

especialmente  na  área criminal;  seja  encaminhado aos  secretários  de  Estado  de

Defesa Social e de Planejamento e Gestão pedido de providências para a instalação

de um centro socioeducativo para atender a região da delegacia regional de Bom

Despacho, bem como do 7º Batalhão da PMMG, tendo em vista o elevado índice de
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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;  sejam  encaminhados  ao  procurador-geral  de  justiça  as  notas

taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e

pedido de providências para a ampliação dos quadros da promotoria de justiça na

Comarca  de  Lagoa  da  Prata,  tendo  em  vista  depoimentos  contundentes  de

sobrecarga de trabalho no Ministério Público local; seja encaminhado à Subsecretária

de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa

Social  pedido  de informações  sobre  o  quantitativo  de  adolescentes  que sofreram

medida de internação nos últimos cinco anos nas unidades de internação do Estado;

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado ao comandante-geral da

Polícia Militar pedido de informações sobre a aquisição de macacão utilizado para o

desarme de bombas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais - GATE, uma vez que o

uniforme usado  estaria  vencido;  sobre  a  aquisição de equipamentos  de  proteção

individual  para os  policiais  do  policiamento  especializado;  e  sobre  a  aquisição de

viaturas,  armamentos e equipamentos para utilização dos policiais nos municípios

que fazem divisa com outros estados; seja encaminhada manifestação de aplauso

aos policiais militares lotados no 36ª Batalhão de Polícia Militar pela participação em

operação que culminou na prisão de quatro pessoas que portavam 644 pinos de

cocaína no Município de Vespasiano; seja encaminhada manifestação de aplauso aos

policiais federais que participaram de operação que culminou no desmembramento

de uma quadrilha especializada em tráfico internacional de armas; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais  federais  que participaram de operação que

culminou  no  desmembramento  de  quadrilha  envolvendo  empresários,  servidores

públicos e ex-prefeitos, a qual desviava dinheiro público, chegando ao valor de 400

milhões  de  reais;  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis

lotados  na  5ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  -  Sul  -  pela  participação  em

operação  que  culminou  na  prisão  de  uma  quadrilha  especializada  em  tráfico  de

drogas,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  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.
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013.

João Leite, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/9/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Cabo Júlio, por indicação da Liderança do Bloco MSC) e os

Deputados  João  Leite  e  Fabiano  Tolentino  (substituindo  o  Deputado  Leonardo

Moreira, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Tiago Ulisses.  Havendo número regimental,  o

presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião se destina a discutir a segurança na Região Centro-Oeste e as sugestões

para uma ação integrada entre os municípios  e a discutir  e  votar  proposições da

Comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Ester Lages Lopes, presidente do Conselho de Segurança Pública de Arcos; e os

Srs. Roberto Alves da Silva, prefeito municipal de Arcos; Vereador Halph Carvalho de

Oliveira,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Arcos;  Ten.-Cel.  PM Antônio  Pereira

Neto,  Comandante  da  13ª  CIA PMMG,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins

Sant'Ana,  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Ten.  PM  César

Henrique Bittencourt da Cunha, comandante da 241ª CIA PMMG de Arcos; Alexandre

Andrade  de  Castro,  chefe  do  7º  Departamento  de  Polícia  Civil  em  Divinópolis,

representando  o  Sr.  Cylton  Brandão  da  Matta,  chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado;

Ricardo Augusto de Bessa, delegado regional de Polícia Civil de Formiga; Irineu José

Coelho Filho, delegado de Polícia Civil de Arcos; Joubert José Silva Leite, delegado

de  Polícia  Civil  de  Formiga;  Robson  Rodarte  Lopes,  prefeito  municipal  de  Pains;

Geraldo Rodrigues Teixeira, vereador da Câmara Municipal de Arcos; Marley Ferreira

de Assunção, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apac  -  ,  que  são convidados  a tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede a

palavra à deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
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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 os requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos deputados João Leite, Tiago Ulisses e Fabiano Tolentino (7) em

que solicitam sejam encaminhados ao Subsecretário de Políticas sobre Drogas as

notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública

e  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  um  centro  de  tratamento  de

dependentes químicos no Município de Arcos; sejam encaminhados ao comandante-

geral  da  Polícia  Militar  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Segurança Pública e pedido de providências para o aumento do efetivo

da  polícia  ostensiva  no  Município  de  Arcos;  sejam  encaminhados  à  Secretária

Estadual de Planejamento e Gestão e ao Subsecretário de Administração Prisional as

notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública

e pedido de providências para a assunção das unidades prisionais dos Municípios de

Arcos, Santo Antônio do Monte e Pompéu; sejam encaminhados à defensora pública-

geral e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais as notas

taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e

pedido de providências para a designação de defensores públicos para atuarem na

Comarca de Arcos; sejam encaminhados ao presidente  do Tribunal  de Justiça de

Minas Gerais as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Segurança Pública e pedido de providências para a instalação de novas varas na

Comarca de Arcos, bem como para a criação de uma nova comarca no Município de

Pains, com o objetivo de ampliar a prestação jurisdicional nesses municípios; sejam

encaminhados à secretária de Estado de Planejamento e Gestão e ao Subsecretário

de Atendimento às Medidas Socioeducativas as notas taquigráficas da 18ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e pedido de providências para a

construção  emergencial  de  centros  socioeducativos  para  atender  municípios  na

Região  Centro-Oeste  do  Estado,  tendo  em  vista  os  elevados  índices  de  atos

infracionais envolvendo jovens e a falta de condições para o cumprimento de medidas
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de internação; sejam encaminhados ao chefe da Polícia Civil as notas taquigráficas

da  18ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública  e  pedido  de

providências para o aumento do efetivo da polícia judiciária no Município de Arcos.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

João Leite, presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às 10h5min, 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,  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 contante da pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, o presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos

de Lei nºs 4.455, 4.465, 4.468, 4.477, 4.478 e 4.492/2013 (deputado Dalmo Ribeiro

Silva);  4.461,  4.467,  4.471,  4.476 e  4.490/2013  (deputado Luiz  Henrique);  4.459,

4.464, 4.469, 4.482 e 4.486/2013 (deputado André Quintão); 4.460, 4.463, 4.479 e

4.483/2013 (deputado Duílio  de Castro);  Projeto de Lei  Complementar  nº 48/2013

(deputado Sebastião Costa); Projetos de Lei nºs 4.462, 4.466, 4.470, 4.473, 4.480,

4.481 e 4.485/2013 (deputado Gustavo Perrella);  Projeto de Lei  Complementar  nº

49/2013 e Projetos de Lei nºs 4.472, 4.474, 4.475 e 4.489/2013 (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.  O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  36/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.872/2011,  3.710,  4.060  e  3.742/2013  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento,  os  quatro  primeiros,  do  deputado  Luiz  Henrique,  e  o  último  do

deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  aprovados  pela  comissão.  São  convertidos  em
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diligência à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais o Projeto

de  Lei  Complementar  nº  42/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  e  ao

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil o Projeto de Lei nº 2.539/2011 (relator:

deputado  André  Quintão).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei  Complementar  nº  45/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  Neste

momento, registra-se a presença do deputado Duilio de Castro. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei 2.541/2011, com as Emendas nºs 1 e 2

(relator: deputado Luiz Henrique). Neste momento, retira-se da reunião o deputado

Luiz Henrique. Após discussão e votação,  é aprovado o parecer que conclui pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.541/2012 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.189/2013 na

forma do Substitutivo  nº  1 (relator:  deputado André Quintão)  e 4.389/2013 com a

Emenda nº 1 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em virtude de redistribuição).

São convertidos em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG

- o Projeto de Lei nº 4.220/2013; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

-Seplag- o Projeto de Lei nº 4.401/2013; à Fhemig o Projeto de Lei nº 4.415/2013

(relator: deputado Sebastião Costa, os dois primeiros em virtude de redistribuição); ao

autor e à Seplag o Projeto de Lei nº 4.402/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); ao

DER-MG o Projeto de Lei nº 4.403/2013; ao DER-MG e ao autor o Projeto de Lei nº

4.410/2013; ao autor e à Seplag o Projeto de Lei nº 4.434/2013 (relator: deputado

Dalmo Ribeiro Silva);  à  Seplag  o Projeto  de  Lei  nº  4.406/2013 (relator:  deputado

André Quintão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos  de Lei  nºs  2.654/2011 (relator:  deputado Sebastião Costa,  em virtude de

redistribuição);  4.204  e  4.409/2013  (relator:  deputado  André  Quintão);  4.388  e
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4.408/2013,  este  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva);  4.397/2013 (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

requerimentos  solicitando  pedidos  de  informações  aos  respectivos  autores,  nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei nºs 2.458/2011, 4.405,

4.417, 4.418 e 4.448/2013. 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, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/9/2013

Às  14h31min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Marques  Abreu,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Marques  Abreu,  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  Política  Estadual  de  Esporte  e  Lazer  a  partir  do

monitoramento dos programas e  ações do PPAG 2012-2015,  exercício  2013,  e  a

discutir  e  votar  proposições da comissão.  O presidente  acusa o recebimento  das

seguintes  proposições,  em  turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  2.528/2011  e

4.371/2013 (Mário Henrique Caixa); 4.380/2013 (Tadeu Martins Leite). A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra.  Ilma Lais Mendes

Monteiro, assessora de gestão estratégica e inovação da Secretaria de Estado de

Esporte  e  Juventude;  e  os  Srs.  Juan  Carlos  Pérez  Morales,  superintendente  de

esporte educacional da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude e gestor da

ação Geração Saúde; e Ângelo Márcio Minardi de Oliveira, gestor da Ação Minas

2016  -  Promoção do  Esporte  de  Rendimento  em Minas  Gerais  da  Secretaria  de
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Estado de Esporte e da Juventude, 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, 24 de setembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Marques  Abreu,  dispensa a  leitura  da  ata da reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a deliberar sobre proposições da Comissão comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data

mencionada entre parênteses: da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado

de Casa Civil e Relações Institucionais (2) (13/9/2013). 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 Célio Moreira

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 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, 25 de setembro de 2013.



118
____________________________________________________________________________

Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Marques Abreu.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às  14h34min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Elismar Prado, 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 Cultura, 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  seguintes

convidados:  Gabriel  Sousa  Marques  de  Azevedo,  subsecretário  de  juventude  da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; Lívia de Paiva Pacheco, gestora

da ação Festivais Culturais da Secretaria de Estado de Turismo; Adriana de Cássia

Barbosa, gestora da ação Plug Minas da Secretaria de Estado de Cultura; André Luiz

de  Castro  Ferreira,  gestor  da  ação  Apoio  à  Implantação  de  Circuitos  Culturais

Regionais da Secretaria de Estado de Cultura; Raquel Andreia Franco, gestora da

ação  Estação  da  Cultura  Presidente  Itamar  Franco  da  Secretaria  de  Estado  de

Cultura; Diogo Corgosinho Borges, gestor da ação Minas Patrimônio Vivo - Projeto de

Proteção ao Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura; Cristiana Miglio

Kumaira Pereira, gestora da ação Circuito Cultural Praça da Liberdade da Secretaria

de Estado de Cultura; Catiara Oliveira Mello Afonso, gerente do programa Circuitos

Culturais de Minas Gerais; e Dirceu Alves Jácome Júnior, diretor de planejamento,

gestão e finanças do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais.  Após  tecer  as  considerações  iniciais,  a  presidência  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e participantes, convoca

os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.
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Elismar  Prado,  presidente  -  Gustavo Valadares  -  Tiago Ulisses  -  Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/9/2013

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado, membro

da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Dinis Pinheiro, 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 à abertura da

Semana da Pessoa com Deficiência e passa a direção dos trabalhos à deputada Liza

Prado. Após as considerações iniciais, a presidente convida a tomar assento à mesa

os seguintes convidados: Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência -  Conped;  Ana Lúcia de Oliveira,

coordenadora  especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  da

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  representando  o  secretário  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Maria  Odete  Souto  Pereira,  procuradora  de

justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos; Wagner Geraldo Ramalho

Lima,  subdefensor  público-geral,  representando a  defensora  pública-geral;  Marcos

Alvinair  Gomes,  geriatra  e  gerontólogo;  Gláucia  Brandão,  secretária  municipal  de

políticas sociais, representando o prefeito de Belo Horizonte; Pablo César de Souza,

vereador de Belo Horizonte;  e Aloísio Andrade, diretor da Associação Comercial e

Empresarial de Minas, representando o presidente. A presidência passa a palavra aos

convidados,  para  que  façam  suas  exposições,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas.  Em  seguida,  os  convidados  assistem  à  apresentação  do  Coral  do

Instituto São Rafael e à esquete teatral da Trupe Alegria em Movimento, da Fundação

de  Atendimento  Especializado  de  Nova  Lima -  Faenol.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
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25/9/2013, às 9h30mim, com a finalidade de debater a política estadual da pessoa

com deficiência, a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-

2015, exercício 2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Liza Prado, presidente.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/9/2013

Às 9h45min, 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 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

denúncia de prática discriminatória e  pejorativa em razão da publicação no diário

oficial  de Minas Gerais,  datada de 7/9/2013,  que trocou o nome do Município de

Ribeirão  das  Neves  e,  ainda,  debater  a  prevenção  da  violência  como  meio  de

promoção  dos  direitos  humanos  naquele  município,  tendo  em  vista  o  estudo  de

campo  realizado  pela  psicóloga  Renata  Cristina  de  Souza  Ramos  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data

mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,

coronel  PM, chefe da  assessoria  institucional  da Polícia  Militar;  José do Egito  de

Castro Souza e Wagner Cotrim Silva, promotor de justiça de Sacramento e promotor

de justiça em cooperação, respectivamente (20/9/2013). O presidente interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  convidados:  Sra.  Daniela  Corrêa

Nogueira Cunha, prefeita municipal de Ribeirão das Neves; e os Srs. Felipe Estabile

Moraes,  assessor  de  relações  institucionais,  representando  Ana  Lúcia  Almeida

Gazzola,  secretária  de  Estado  de  Educação;  Vitório  Filho  Ribeiro,  vereador  em

Ribeirão  das  Neves;  padre  Ângelo  Márcio  de  Paula,  vigário  da  Paróquia  Nossa

Senhora do Rosário; padre José Geraldo de Sousa, administrador da Paróquia Nossa

Senhora do Rosário; Michel Marie Le Ven, professor e pesquisador da UFMG, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente e o deputado Rogério Correia,
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autores dos requerimentos que deram 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

nas 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 realizar-se em Paracatu no dia 24/9/2013, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  João Vítor  Xavier,  Romel  Anízio  e  Duarte  Bechir  (substituindo o  deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

comissão. Está presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. 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 da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, faz

a leitura da comunicação do deputado Ulysses Gomes de que estará ausente do País

no período de 24/9 a 3/10/2013. O presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  Projetos  de  Lei  nº  3.365/2012  (deputado  Romel  Anízio);  3.879/2013

(deputado Zé Maia); 4.189 e 4.389/2013 (deputado João Vítor Xavier), 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.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.365/2012 (relator: deputado João

Vítor Xavier, em virtude de redistribuição) e 4.389/2013 (relator: deputado João Vítor

Xavier) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Registra-se a
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presença do deputado Rogério Correia (substituindo o deputado Ulysses Gomes, por

indicação do Bloco Minas Sem Censura). Na fase de discussão do parecer do relator,

deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.879/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, são apresentadas

as propostas de  Emenda nºs  1 a 3,  dos deputados Sargento  Rodrigues,  Rômulo

Veneroso e Rogério Correia, respectivamente. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer, salvo as propostas de emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as

propostas de emenda, registrando-se o voto contrário do deputado Rogério Correia.

O deputado Sargento Rodrigues retira-se da reunião. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013 na

forma do Substitutivo  nº  2,  e  pela  rejeição do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de

Constituição e Justiça. Os Projetos de Lei Complementar nºs 23/2012 e 41/2013 são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  João  Vítor  Xavier,

aprovado pela comissão. 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 de hoje, às 18h30min, para apreciação dos

pareceres dos Projetos de Lei Complementar nºs 23/2012 e 41/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 539/2013*

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 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, emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 23, de 2012,

que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

As emendas ora encaminhadas têm como objetivo promover o aprimoramento da

redação do projeto retromencionado, explicitando a possibilidade de concessão da
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gratificação por encargo de curso ou concurso no âmbito da Academia de Polícia Civil

do  Estado  de  Minas  Gerais,  instituindo  normas  relativas  ao  posicionamento  nas

carreiras  policiais  civis  e adequando o quantitativo  de cargos dessas carreiras  às

necessidades institucionais.

Solicito,  ainda,  nos  termos  do  artigo 285  do  Regimento  Interno  dessa  egrégia

Assembleia, a retirada da terceira  emenda encaminhada a essa Casa, por meio da

Mensagem nº 551, de 10 de setembro de 2013, que trata da instituição do regime de

subsídio  dos  policiais  civis.  A retirada  da  emenda  fundamenta-se  no  critério  de

oportunidade e interesse público.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares as emendas em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 49 do substitutivo nº 3 ao Projeto de

Lei Complementar 23/2012:

“Art.  49  -  Aos  integrantes  das  carreiras  da  PCMG  serão  atribuídas  verbas

indenizatórias e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em

especial:

(...)

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;”.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se  a  seguinte  redação  ao  art.  97  do  substitutivo  nº  3  ao  Projeto  de  Lei

Complementar 23/2012:

“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.”.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012



124
____________________________________________________________________________

Dê-se  a  seguinte  redação  ao  art.  122  do  substitutivo  nº  3  ao  Projeto  de  Lei

Complementar 23/2012:

“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.”.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao Anexo I - Estrutura das Carreiras Policiais Civis do

substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei Complementar 23/2012:

“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 02.10.2013.

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 02.10.2013.

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 02.10.2013.

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 02.10.2013.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais
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*  -  A Estrutura  da Carreira  de  Escrivão de Polícia  II  foi  publicada no  Diário  do

Legislativo, de 02.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 02.10.2013.

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 02.10.2013.

-  Publicada,  fica  a  mensagem  em  poder  da  Mesa  aguardando  a  inclusão  da

proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando, em atenção ao

disposto  no  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -,  a  estimativa  de  impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.)

REQUERIMENTO

Do governador do Estado em que solicita a retirada de tramitação da emenda ao

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012,  que  trata  da  instituição  do  regime  de

subsídio dos policiais  civis,  encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nº

526/2013.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.850/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Cultural  de  Japaraíba,  com  sede  no

Município de Japaraíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/2/2012  e  distribuída  às
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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 2.850/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Cultural de Japaraíba, com sede no Município de Japaraíba.

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 3/9/2012), o art. 35 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere; e o art. 38 veda a remuneração de

seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.850/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.377/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos Ferreiras, com

sede no Município de Capela Nova.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 4.377/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais dos Ferreiras, com sede no Município de Capela Nova, que

tem como escopo a assistência às famílias de produtores ruais da comunidade dos

Ferreiras e região.

Com esse propósito, a instituição busca melhorar as condições de vida das famílias,

seja  desenvolvendo  canais  de  comercialização  dos  produtos  e  serviços  de  seus

associados, seja prestigiando e estimulando iniciativas que beneficiem a comunidade.

Tendo  em  vista  a  importância  de  um  trabalho  dessa  natureza  em  prol  de  um

segmento nem sempre suficientemente assistido pelo poder público, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública. Acrescente-se que a

entidade se propõe, ainda, a trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de

vida.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  retificar  o  nome  da  entidade,  adequando-o  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.377/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.469/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 523/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio situada no Município de Governador Valadares.
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A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013 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  4.469/2013 tem por  escopo  dar  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.

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

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

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

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

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

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

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

enquadram no campo privativo da União ou do município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

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

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
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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° 4.469/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1° de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.478/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no  Município  de

Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  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 4.478/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Santa Cruz, com sede no Município de Varginha.

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. 39, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
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fins não econômicos, idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida; e, no art.

44, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas, sob qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.478/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.480/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  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 4.480/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -, 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.  16, letra “c”,
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que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere e legalmente constituída; e, no art. 45, que as atividades de seus

dirigentes e conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.480/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.481/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro de Referência Casazul, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  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 4.481/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Referência Casazul, 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.  30,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 33, que, na hipótese
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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, e da Lei nº 14.870, de 2003, que tenha, de

preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.481/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.482/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  Habitacional  do  Aglomerado  Santa

Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  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 4.482/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  e Habitacional  do Aglomerado Santa Lúcia,  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.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

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 4.482/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.486/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e  Produção  de  Radiodifusão  do

Bairro Cidade Nova - Acular -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  e  distribuída  às

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

Públicas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.486/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural, Artística e Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova -

Acular -, 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. 6º, § 2º, que

seus  dirigentes,  associados,  mantenedores  ou  colaboradores  não  serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, dividendos

ou vantagens, sob qualquer forma ou pretexto; e, no art. 35, parágrafo único, que, na

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

congênere inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.486/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.537/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao 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.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/9/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem o objetivo de ratificar a concessão de regime especial de

tributação ao contribuinte mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros estados,

conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhada
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por  meio  da  Mensagem  nº  507/2013,  publicada  no  Diário  do  Legislativo em

30/8/2013.

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

A exposição de motivos da SEF justifica a citada concessão do regime especial ao

setor de fabricação de uniformes profissionais, pela concessão irregular de benefícios

fiscais  ocorrida  no  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul,  que  concedeu  vantagens  a

empresas instaladas nesse estado,  mediante,  principalmente,  utilização de crédito

presumindo,  com  reflexos  nocivos  à  livre  concorrência  e  à  competitividade  dos

estabelecimentos instalados em Minas Gerais. Com base nessa justificativa, foram

concedidos regimes especiais de tributação para o setor produtivo 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.

Assim, considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a

economia mineira, somos favoráveis à proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.537/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Jayro Lessa, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.539/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe 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.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/9/2013, foi a proposição encaminhada a

esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em análise é de autoria desta comissão e foi apresentada no parecer da

Mensagem  nº  510/2013.  Esse  expediente  encaminhou  exposição  de  motivos  da

Secretaria de Estado da Fazenda para concessão de regime especial de tributação

ao segmento econômico de indústria de medicamentos.

No referido expediente, o Poder Executivo afirma 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”. Conforme relatado no parecer da Mensagem nº 510/2013,

muitas  vezes  são  concedidos  benefícios  fiscais  à  revelia  das  normas  vigentes,

desconsiderando  a  necessidade de aprovação de convênio  próprio  no  âmbito  do

Conselho Nacional  de Política Fazendária -  Confaz -,  o  que torna irregulares tais

benefícios.

Uma das principais medidas de proteção atualmente praticadas é a concessão do

regime especial de tributação, que visa modificar a carga tributária de empresas de

setores selecionados, com o objetivo de reduzir a desvantagem da produção mineira

diante  de  benefícios  irregulares  concedidos  por  outros  estados.  Para  o  setor  da

indústria  de  medicamentos,  agora  em  consideração,  foi  oferecido  às  empresas

signatárias de protocolo de intenções crédito presumido, reduzindo a carga tributária
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efetiva  a  3%  para  o  ICMS  devido  nas  vendas  dos  produtos  industrializados

relacionados  no  protocolo  de  intenções,  caso  o  conteúdo  de  importação  desses

produtos seja menor ou igual a 40%. Para os produtos industrializados com conteúdo

de importação superior a 40%, a medida determina que 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%.

Segundo  o  Poder  Executivo,  esse  ramo  da  indústria  inclui  firmas  signatárias  de

protocolo  de  intenções  para  investimentos  em  Minas  Gerais  no  montante  de

aproximadamente 3 milhões de reais, gerando cerca de 370 empregos, entre diretos

e indiretos.

A principal norma que disciplina a concessão de regime especial de tributação no

ordenamento jurídico mineiro é a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que, em

seu art. 225, atribui ao Poder Executivo a faculdade de adotar medidas necessárias à

proteção da economia do Estado quando houver a concessão dos citados benefícios

irregulares por outros estados. Para essa finalidade, determina o art. 225-A da citada

lei que, nas condições que estabelece, o regime especial deverá ser encaminhado

para esta Assembleia Legislativa, para análise e ratificação.

Conforme apresentado, o regime especial de tributação em estudo visa proteger e

ampliar  a  capacidade  produtiva  do  Estado,  com  repercussões  benéficas  para  a

produção e para o emprego. Por esse motivo, considerando sua repercussão positiva

para o desenvolvimento de Minas Gerais, bem como a necessidade de ratificação por

esta Assembleia Legislativa para sua validade, por meio do projeto de resolução em

comento, somos pela sua aprovação.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 4.539/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 869/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório
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De  autoria  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  n°  869/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 414/2007, “contém o Código de

Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público de Minas Gerais e dá

outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  31/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 929, 1.408, 1.413 e 1.420/2011, de

autoria,  respectivamente,  dos  Deputados  Fred  Costa,  Elismar  Prado,  Gustavo

Valadares e João Leite, que tratam de matérias semelhantes.

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

A proposição tem por  objetivo  estabelecer  o Código  de Proteção e Defesa dos

Direitos do Usuário do Serviço Público de Minas Gerais,  que abrangeria todos os

serviços  públicos  prestados  pelo  Estado,  sem  adentrar,  no  entanto,  nas

especificidades próprias de cada tipo de serviço.

Ao  analisar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que tornou mais claro o texto da proposição e sanou impropriedades

de ordem jurídica e de técnica legislativa.

Entre as alterações propostas no referido substitutivo, destacamos: a prioridade ao

atendimento às pessoas maiores de 60 anos, e não 65 anos como previsto no texto

original, ajustando o dispositivo às normas gerais contidas no art. 3° da Lei Federal n°

10.741, de 2003; a supressão de dispositivos que já encontram previsão em outros

diplomas legais;  a revogação das Leis  n°  11.751,  de 16 de janeiro de 1995,  que

dispõe sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos, e nº 12.628, de 6 de

outubro,  de  1997,  que disciplina as  reclamações  relativas  à prestação de serviço

público,  em conformidade com o  disposto no  §  4°  do  art.  40  da  Constituição do

Estado, tendo em vista que suas disposições foram absorvidas pela proposição.
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Em breve resumo, a proposição em análise prevê: os direitos básicos dos usuários

do  serviço  público;  a  quem  se  aplicam  as  suas  disposições;  as  obrigações  do

prestador do serviço público com a finalidade de assegurar o direito de informação do

usuário e a garantia da qualidade do serviço; os objetivos a serem alcançados pelos

prestadores de serviço, no exercício de sua competência; normas sobre o processo

administrativo para o caso de descumprimento das normas; a impossibilidade de ser

rejeitada ou recusada qualquer representação, petição ou reclamação do usuário.

Passaremos, então, a analisar os aspectos pertinentes a esta comissão.

Segundo doutrina autorizada,  serviço público seria “toda atividade prestada pelo

Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas

à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade.” (José dos

Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, p. 321, 25. edição.)

A Constituição Federal, em seu art. 175,  caput, estabelece que incumbe ao poder

público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de

licitação, a prestação de serviços públicos. No inciso II do parágrafo único, determina

que a lei disporá sobre os direitos dos usuários.

No intuito  de  regulamentar o art.  175,  a União editou  a Lei  n°  8.987,  de 1995,

estabelecendo normas gerais  sobre  serviços  públicos  prestados sob o  regime de

concessão e de permissão. No parágrafo único do art. 1°, determinou que os estados

“promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições

desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus

serviços”. Verifica-se, portanto, que os estados podem, no uso de sua competência e

desde que observadas as regras gerais, editar regras sobre serviços públicos.

Sobre o assunto, vale lembrar que o § 3º do art. 37 da Constituição Federal dispõe

que a “lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública

direta e indireta, regulando especialmente: as reclamações relativas à prestação dos

serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento

ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; o

acesso  dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações  sobre  atos  de

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; a disciplina da representação

contra  o  exercício  negligente  ou  abusivo  de  cargo,  emprego  ou  função  na
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administração pública”.

A avaliação sobre os serviços públicos prestados é relevante não somente para os

seus usuários, mas também para a própria administração pública, uma vez que tal

procedimento poderá possibilitar não apenas a necessidade de ampliação, diminuição

ou substituição dos serviços prestados, mas também a adequação entre a demanda e

o  serviço,  em  conformidade  com  os  princípios  gerais  que  regem  a  atividade

administrativa, em especial o princípio da eficiência.

Sobre  a  “avaliação  periódica,  externa  e  interna,  da  qualidade  dos  serviços”,

mencionada pela Comissão de Constituição e Justiça,  informamos que já existem

mecanismos  previstos  na  legislação  vigente  que  permitem  a  realização  de  tais

avaliações.  Por  exemplo,  a  Lei  nº  15.298,  de  6  de  agosto  de  2004,  que  cria  a

Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, órgão autônomo, vinculado diretamente

ao  Governador  do  Estado,  auxiliar  do  Poder  Executivo  na  fiscalização  e  no

aperfeiçoamento de serviços e atividades públicos, no seu art. 4° prevê:

“Art. 4º - A Ouvidoria-Geral do Estado tem por finalidade examinar manifestações

referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e entidade da Administração

Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como de concessionário e

permissionário de serviço público estadual, competindo-lhe:

(…)

II - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços

públicos prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder

Executivo estadual,  bem como dos concessionários  e permissionários  de serviços

públicos estaduais, a partir de manifestações recebidas;

(…)

IV  -  produzir,  semestralmente  e  quando  oportuno,  apreciações  críticas  sobre  a

atuação de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública direta do Poder

Executivo  estadual,  encaminhando-as  ao  Governador  do  Estado,  à  Assembleia

Legislativa  e  aos  respectivos  dirigentes  máximos  e,  nos  casos  de  entidades  da

Administração Pública indireta, aos respectivos Secretários de Estado supervisores,

divulgando-as em página própria na internet;

V - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final denúncias, reclamações
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e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público estadual;

b)  a  instauração  de  procedimentos  disciplinares  para  a  apuração  de  ilícito

administrativo;

c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração

Pública estadual;

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos estaduais;”.

No entanto, com a finalidade de dar maior efetividade ao comando constitucional,

apresentamos a Emenda n° 2, que acrescenta inciso ao art. 9° do Substitutivo n° 1,

estabelecendo a necessidade de avaliação periódica externa e interna da qualidade

dos serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades da administração pública

direta, autárquica e fundacional do Estado.

Não podemos deixar  de mencionar  que a Constituição Federal,  em seu art.  5°,

XXXII,  estabelece como garantia fundamental o dever do Estado de promover, na

forma da lei, a defesa do consumidor. Sendo assim, a União editou a Lei Federal n°

8.069, de 1990, denominada Código de Defesa do Consumidor - CDC -, que contém

normas  gerais  sobre  o  assunto.  Apesar  de  se  tratar  de  norma  eminentemente

consumerista, o CDC traz dispositivos que acabam por abranger os serviços públicos.

No art. 2°, define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou

utiliza  produto  ou  serviço  como  destinatário  final”  e  equipara  a  consumidor  “a

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações

de consumo”. No art. 3°, conceitua fornecedor como sendo “toda pessoa física ou

jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes

despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,  montagem,  criação,

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização

de produtos ou prestação de serviços” e serviço como “qualquer atividade fornecida

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,

financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter

trabalhista”.

A princípio, o CDC busca a tutela das relações de consumo. No entanto, quando
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estabeleceu os conceitos de consumidor, fornecedor e de serviço, abriu espaço para

a sua aplicação nas relações  em que o  poder  público atua como fornecedor  e  o

cidadão  (usuário)  como consumidor.  Assim,  em  algumas  situações,  o  usuário  de

serviço público poderá estabelecer uma relação de consumo com o Estado, e não

apenas de usuário, caso em que o CDC deverá ser aplicado.

Ressalte-se ainda que, segundo o art. 22 do CDC, “os órgãos públicos, por si ou

suas empresas,  concessionárias,  permissionárias  ou  sob qualquer  outra forma de

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros

e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Tal norma é de extrema importância na medida em que pretende deixar claro que

os  prestadores  de  serviços  públicos  estão  submetidos  às  normas  do  diploma

consumerista.  Como o usuário  e o prestador  de serviço  público estão abrangidos

pelos conceitos mencionados, naquilo que for cabível, o CDC deve ser aplicado, sob

pena de ilegalidade e responsabilidade.

Ressalte-se que não apenas o CDC deverá ser aplicado às relações de consumo

entre  o  usuário  e  o  prestador  de  serviço  público,  mas  também  a  legislação

consumerista em vigor, naquilo que for cabível, como já mencionado anteriormente.

A  existência  de  normas  gerais  não  impede  que  os  estados  suplementem  a

legislação  em  vigor  sobre  o  assunto  para  atender  a  suas  peculiaridades,  como

permitido pelo art. 24, VIII, da Constituição Federal, que estabelece a competência

concorrente dos estados para legislar sobre a defesa do consumidor.

Assim, entendemos adequada a edição de código contendo normas de proteção

aos usuários de serviço público do Estado de Minas Gerais.

No intuito de aprimorar o Substitutivo n° 1, evitando dúvidas quanto à aplicação da

legislação pertinente, não apenas consumerista, aos usuários e aos prestadores de

serviços públicos, apresentamos a Emenda n° 1, que altera a redação do art. 1° do

Substitutivo n° 1.

Em relação ao prazo para que o interessado requeira a correção, sem ônus, de erro

a que não tiver dado causa, em dados pessoais constantes em registros e arquivos

de repartição pública, mencionado no parecer da CCJ, previsto no §1° do art. 5° do

Substitutivo  n°  1,  entendemos que ele  não merece reparos.  Isso porque de nada
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adiantaria diminuir o prazo, no intuito de beneficiar o usuário, se ele não puder ser

cumprido pelos órgãos administrativos, levando-se em consideração a realidade do

serviço público e a estrutura dos seus órgãos, comprometendo a finalidade da norma

e violando o princípio da razoabilidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 869/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emendas

n°s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1

O art. 1° do Substitutivo n° 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1°  -  Ficam asseguradas a proteção e a defesa dos direitos  do usuário do

serviço público do Estado, nos termos deste código, sem prejuízo do disposto na Lei

Federal n° 8.078, de 1990 e na legislação existente.”.

EMENDA N° 2

Acrescente-se ao art. 9° do Substitutivo n° 1 o seguinte inciso V:

“Art. 9º - (...)

V - a avaliação periódica externa e interna dos serviços públicos.”.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Juarez Távora - Rogério

Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.009/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

política de fomento à criação e à implantação de jardins sensoriais, obras de arte

tridimensionais, brinquedos e parques infantis acessíveis em locais de entretenimento

e lazer, escolas e espaços públicos no Estado.

Publicada no  Diário  do  Legislativo em 9/6/2011,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

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

Fundamentação

Nos termos do art. 1º do projeto em exame, fica instituída a política de fomento à

implantação de mapas táteis, com paredes que os complementem, nas instituições

públicas, no Estado, contendo informações sobre como localizar suas dependências

e, se for o caso, as obras de arte nelas existentes.

Já o art. 2º estabelece que o Estado fomentará a criação de mapas táteis e jardins

sensoriais em praças e jardins públicos no Estado, com informações sobre caminhos,

plantas, obras de arte e brinquedos neles existentes.

Por fim, o art. 3º contém a cláusula de vigência.

Passemos  à  análise  da  matéria.  Embora  o  art.  1º  proclame  expressamente  a

instituição de uma política de fomento, a proposição não contém nada do gênero,

mas tão somente um comando de cunho genérico a dizer que o Estado fomentará a

criação  de  mapas  táteis  e  jardins  sensoriais  nos  espaços  públicos.  De  resto,  as

medidas  propugnadas  são  de  natureza  administrativa,  porquanto  constituem  atos

concretos a cargo do poder público voltados para a utilidade pública, em especial

para os indivíduos com deficiência visual, de modo a promover a integração social

desse segmento da coletividade. Tais medidas, naturalmente, demandam recursos

para a sua implementação. Não há, na proposição, nenhuma disposição de caráter

imperativo, genérico e abstrato, que é precisamente o que caracteriza uma norma

legal.

Assim, dada a natureza administrativa das medidas propugnadas, essas se inserem

no âmbito de competência institucional do Poder Executivo. A pretensão de instituí-las

mediante  lei  configura  uma  ingerência  indevida  do  Legislativo  em  seara  de

competência  do  Executivo,  o  que  caracteriza,  pois,  violação  ao  princípio  da

separação dos Poderes, pedra angular de nosso ordenamento jurídico-constitucional.

É bem verdade que medidas que consubstanciam ações concretas, de natureza

eminentemente executivas, podem, sim, constar da lei orçamentária, a chamada lei

de  meios,  mas,  nesse  caso,  trata-se  de  lei  de  efeitos  concretos,  por  isso  que

destituída  das  notas  da  generalidade  e  da  abstração,  próprias  das  demais  leis.
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Todavia, cumpre dizer que a lei orçamentária é de iniciativa privativa do Chefe do

Executivo.  Uma  vez  deflagrado  o  seu  processo  de  elaboração,  abrir-se-ia  a

possibilidade de os parlamentares apresentarem sugestões de alteração do projeto

original, no uso do poder de emenda, inerente à atividade parlamentar. Afora essa

hipótese, não vemos como prosperar iniciativas como a da proposição em exame,

que preconizam medidas de natureza eminentemente executiva.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.009/2011.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe “dispõe

sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  25/8/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Administração  Pública,  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  concluiu pela sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos de mérito da proposição,

nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento prevê que será instalada em cada uma das cidades-sede

das  Regionais  dos  Departamentos  da  Polícia  Civil  uma  Comissão  de  Exames

Especiais do Detran-MG para realização do processo de habilitação de condutor de

veículo automotor com deficiência física. O projeto dispõe, ainda, que, no caso de

comprovada insuficiência de demanda por exames iniciais em uma cidade-sede ou
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por justificada racionalização dos serviços, o Detran-MG poderá extinguir ou deixar de

instalar  a  comissão,  transferindo  suas  atribuições  para  a  comissão  instalada  em

cidade-sede que se localiza a não mais de 150 quilômetros de distância.

A Comissão de Constituição e Justiça  entendeu que a  proposta,  em sua forma

original, apresenta vícios de ordem jurídica. Foram destacados a ofensa ao art. 66,

inciso III, alínea “e”, da Constituição do Estado; a ofensa ao princípio da separação

dos  Poderes,  previsto  no  art.  2º  da  Constituição  da  República  de  1988,  e  a

inobservância ao art. 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Desse modo, para que o projeto não incorresse nos vícios apontados e sem perder

de vista seu objeto,  foi  apresentado substitutivo com a previsão de que o Estado

adotará medidas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência aos exames

para habilitação. Entendeu-se que, dessa forma, não há ingerência do Legislativo nas

atividades do Poder Executivo, que poderá eleger  a melhor forma de promover  o

acesso  desse  público  à  Comissão  de  Exames  Especiais,  de  acordo  com  as

disponibilidades financeiras e orçamentárias do Estado.

No que tange à análise desta comissão, ressaltamos que, de fato, as pessoas com

deficiência  enfrentam  muitos  desafios  e  estão  em  situação  de  desvantagem

comparativamente àquelas que não têm deficiência, razão pela qual o ordenamento

constitucional vigente dispensa a elas tratamento especial. O art. 227, II, da Carta

Magna impõe ao poder público a criação de programas de prevenção e atendimento

especializado,  ao  passo  que  o  §  2º  do  art.  227  remete  ao  legislador  ordinário  a

instituição  de  normas  para  que  os  edifícios  de  uso  público  garantam  acesso

adequado a essas pessoas.

Tais dificuldades podem ser amenizadas mediante ações do poder público como a

contida  no  projeto  em  exame.  Cumpre  salientar  que,  assim  como a  remoção  de

barreiras físicas, arquitetônicas e de comunicação, visando a promover o amplo e

irrestrito acesso de pessoas com deficiência às dependências públicas, cabe também

ao Estado a adoção de outras medidas que visem a garantir o acesso das pessoas

com deficiência aos serviços prestados pela administração.

Assim, entendemos que, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, o projeto assegura que as pessoas com deficiência tenham
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acesso  facilitado  aos  exames  do  processo  de  habilitação,  cabendo  ao  Executivo

eleger a melhor forma para o cumprimento do comando legal, bem como, conforme já

ressaltado, verificar  a exequibilidade da medida frente aos aspectos práticos e às

peculiaridades que envolvem a prestação de tais serviços.

Dessa forma, a medida contida na proposição proporciona o efetivo atendimento à

pessoa  com  deficiência,  em  consonância  com  o  papel  preponderante  da

administração pública na criação de mecanismos de inclusão e garantia  de pleno

exercício dos direitos por toda a população.

Por fim, salientamos que se aplicam ao Projeto de Lei n° 3.808/2013, anexado à

proposição em exame, os mesmos argumentos expendidos com relação ao projeto

principal, por tratarem de matéria semelhante.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.345/2011 na forma

do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Rogério Correia - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.841/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  8/3/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 2/4/2013,  esta  relatoria  solicitou  que,  nos termos do art.  301 do

Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação

efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida; e
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ao prefeito municipal de Astolfo Dutra, para que se manifestasse sobre a alienação

em questão.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.841/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Astolfo Dutra dois imóveis, sendo o primeiro com área de 102,60m² e registro sob

a matrícula 7.924, a fls. 298v do Livro 3-AE, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca  de  Cataguases;  e  o  segundo,  com  área  de  180m²,  registrado  sob  a

matrícula 5.024 do Livro 2, no mesmo cartório. Os dois imóveis são contíguos e estão

localizados na Rua Arlindo Nicolato,  no Distrito  de  Santana de Campestre,  nesse

município.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a

essa determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem  à

instalação de serviços públicos municipais na área da saúde, mais precisamente, de

uma unidade básica de saúde.

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 o prefeito  municipal  de Astolfo Dutra,  por meio do Ofício nº

192/2013, declarou o interesse daquela administração no imóvel, a fim de melhorar a

prestação dos serviços de saúde à população local.

Por seu turno, a Seplag, por intermédio da Nota Técnica nº 761/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Saúde e a Polícia Militar de Minas Gerais, órgãos que detêm o vínculo dos

imóveis, estão de acordo com a alienação. Solicitou, entretanto, que seja mais bem
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especificada, no parágrafo único do art. 1º do projeto a utilização que será dada aos

bens.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao parágrafo único do art. 1º, com o objetivo de esclarecer a finalidade

do imóvel a ser alienado ao Município de Astolfo Dutra.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.841/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o  caput deste artigo destinam-se à

instalação de uma unidade básica de saúde.”.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.851/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor  Viana,  o Projeto  de  Lei  nº  2.851/2012 institui  o

Programa de Internação Domiciliar no Estado de Minas Gerais - Interdom - MG e dá

outras providências.

Publicada no  Diário  do  Legislativo  em11/2/2012,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto em exame objetiva instituir o Interdom - MG. Tal programa deve abranger

a atenção domiciliar, que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento
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de doenças e reabilitação desenvolvidos em domicílio; a assistência domiciliar, que

consiste  no  conjunto  de  atividades  de  caráter  ambulatorial,  programadas  e

continuadas desenvolvidas em domicílio; e a internação domiciliar, que é o conjunto

de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral

ao  paciente com quadro clínico mais  complexo e com necessidade de tecnologia

especializada.

Nos termos do projeto, o Interdom-MG desenvolverá suas atividades objetivando

contribuir  para  a  melhor  utilização  de  leitos  hospitalares,  reduzindo  o  tempo  de

permanência  e  aumentando  a  rotatividade  dos  leitos  clínicos  e  cirúrgicos;

desospitalizar em tempo adequado os pacientes com perfil de internação hospitalar,

evitar hospitalização necessária; reduzir taxas de reinternações; minimizar riscos de

infecção hospitalar; intensificar os períodos livres de intercorrências hospitalares em

pacientes  crônicos;  prevenir  as  complicações  no  domicílio;  permitir  melhores

condições para a reintegração no grupo familiar ou de apoio; humanizar o tratamento.

Não  obstante  seja  louvável  a  preocupação  do  autor  do  projeto,  ao  propor  a

instituição  do  Interdom-MG,  a  proposição  esbarra  em  óbices  de  natureza

incontornável. Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento de que a instituição de

programas de ação governamental, com a geração de despesas para o Estado, não

pode  dar-se  por  iniciativa  legislativa.  Trata-se  de  matéria  sujeita  a  reserva  de

iniciativa, de modo que refoge ao Parlamento a prerrogativa de deflagrar o processo

legislativo sobre o assunto. Tal iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. A

iniciativa  parlamentar  configura,  assim,  violação  ao  princípio  da  separação  dos

Poderes. Confira-se, a propósito, a ADI 144, proposta pelo Governo do Rio Grande do

Sul, em que é declarada inconstitucional a Lei gaúcha nº 10.238/94, que institui o

Programa de Iluminação Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

Para além da violação à regra instituidora de reserva de iniciativa, é preciso dizer

que já existe, no âmbito do SUS, um programa de internação hospitalar. Veja-se a

propósito a Lei Federal nº 10.424, de 2002, que acrescenta capítulo e artigo à Lei nº

8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção  e  recuperação da saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  de  serviços

correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar
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no sistema único de saúde. Posteriormente, foi editada a Portaria nº 2.529, de 19 de

outubro de 2006, que dispõe acerca da internação domiciliar no âmbito do SUS. Tal

portaria faz expressa referência aos institutos da atenção domiciliar, que integra duas

modalidades específicas: a assistência domiciliar e a internação domiciliar.

Cite-se também a Resolução nº 11, de 2006, da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que

prestam atenção domiciliar.

Assim,  inúmeras  disposições  constantes  do  projeto  em  tela  já  se  acham

consignadas  em  textos  normativos  relativos  à  matéria.  A título  exemplificativo,  a

proposição  alude  a  equipes  matriciais  de  apoio  e  equipes  multiprofissionais  que

devem integrar o Interdom. O art. 3º da referida Portaria do Ministério da Saúde já

estabelece  que  os  Serviços  de  Internação  Domiciliar  são  compostos  de  equipes

multiprofissionais compostas, no mínimo, por médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar

de  enfermagem,  e  de  equipes  matriciais  de  apoio.  Também  a Lei  nº  8.080,  que

disciplina o SUS, prevê, em seu art. 19-I, § 1º, que, na modalidade de assistência de

atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos

médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre

outros necessários ao cuidado integral dos pacientes  em seu domicílio.  O §2º do

mesmo  artigo  estabelece  que  o  atendimento  e  a  internação  domiciliares  serão

realizados  por  equipes  multidisciplinares  que  atuarão  nos  níveis  da  medicina

preventiva, terapêutica e reabilitadora.

Outro exemplo: a proposição estabelece que, para a instalação do atendimento e

internação domiciliar, é necessária a aprovação médica e do paciente, ou da família

ou do responsável. Na mesma linha, a referida Lei 8.080 já dispõe que o atendimento

e  a  internação  domiciliar  só  poderão  ser  realizados  por  indicação  médica,  com

expressa concordância do paciente e de sua família.

Ressalte-se  que  as  disposições  normativas  já  existentes  são  de  observância

compulsória por todos os Estados da federação.

A par de disposições de cunho mais específico e objetivo, como as mencionadas,

que, conforme dito, já se encontram devidamente incorporadas em textos normativos

em  vigor,  o  projeto  contém  uma  série  de  outras  disposições  que,  longe  de
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apresentarem conteúdo propriamente normativo, consubstanciam objetivos a serem

atingidos  pelo  programa de  internação  hospitalar,  como  contribuir  para  a  melhor

utilização de leitos hospitalares, reduzindo o tempo de permanência e aumentando a

rotatividade dos leitos  clínicos e cirúrgicos;  desospitalizar  em tempo adequado os

pacientes  com perfil  de internação hospitalar;  evitar  hospitalização desnecessária;

minimizar riscos de infecção hospitalar, humanizar o tratamento, entre outros.

Portanto,  a  proposição,  além  de  ostentar  vício  de  iniciativa,  não  inova  o

ordenamento jurídico, reproduzindo disposições já existentes. Ademais, contém ainda

disposições  destituídas  de  teor  propriamente  normativo.  Tudo  isso  aponta  para  a

inviabilidade jurídica do projeto.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.851/2012.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2012.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.884/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.884/2013 proíbe a

comercialização do aspartame e o seu uso na composição de alimentos e bebidas

elaborados ou comercializados no Estado.

Publicada no Diário do Legislativo em 21/3/2013, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  189,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva proibir a comercialização do aspartame e o seu uso

na composição de alimentos e bebidas elaborados ou comercializados no Estado. A

violação a tal proibição acarretaria ao responsável  multa diária no valor de 100 a

1.000 Ufemgs, podendo ser triplicada em caso de reincidência.
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Não obstante seja louvável a preocupação que motivou a apresentação do projeto

em análise, qual seja a proteção e defesa da saúde, a proposição esbarra em óbices

jurídico-constitucionais de natureza insanável.

Com  efeito,  refoge  da  competência  legislativa  estadual  a  disciplina  jurídica  de

matéria de natureza comercial, consoante decorre dos expressos termos do art. 22,

inciso I, da Constituição da República, vazado nos seguintes termos:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho; (...)”.

Nem caberia a objeção de que o Estado estaria habilitado a legislar sobre o assunto

por via da competência concorrente, com amparo no art.  24, XIV,  da Constituição

Federal.  Segundo tal dispositivo, caberia à União estabelecer normas gerais sobre

proteção e defesa da saúde e tocaria aos Estados a suplementação dessa legislação

federal.  Consoante o § 3º do referido art.  24, inexistindo lei  federal sobre normas

gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas

peculiaridades.

Ora, a admitir-se a nocividade do aspartame e a eventual necessidade de proibir

sua  comercialização,  tal  proibição  haveria  de  alcançar  todo  o  território  nacional,

porquanto seria inconcebível pensar que peculiaridades do povo mineiro o tornassem

particularmente vulnerável a essa substância.

Certamente eventual restrição jurídica à comercialização do aspartame, à vista do

prevalente interesse nacional que estaria em jogo, haveria de ter incidência em todo o

território nacional, mesmo porque se trata de produto comercializado para além das

fronteiras dos estados que compõem a Federação. Não é por outra razão que normas

dessa  natureza,  segundo  nossa  sistemática  de  repartição  constitucional  de

competências legislativas, ficam a cargo da União, conforme visto.

Essa mesma linha argumentativa é oponível à objeção de que o Estado poderia

legislar, também na via da legislação concorrente, sobre produção e consumo.

De outra parte, é preciso dizer que já há norma federal que trata especificamente do

aspartame.  Trata-se  da  Resolução nº 18/2008,  da  Agência Nacional  de Vigilância

Sanitária - Anvisa -, que contém o regulamento técnico que autoriza o uso de aditivos
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edulcorantes  em  alimentos,  observados  os  respectivos  limites  máximos.

Naturalmente tais disposições regulamentares estão amparadas em estudos técnicos

que  expressam  o  reconhecimento  de  que  o  aspartame,  consumido  nos  limites

normativamente  estabelecidos,  não  oferece  riscos  à  saúde  que  justifiquem  sua

interdição.

Ressalte-se que tal instrumento normativo resulta da harmonização da legislação

interna com a disciplina do tema ocorrida no âmbito do Mercosul e, por óbvio, tem

incidência em todo o território nacional.

Desse  modo,  eventual  legislação  estadual  proibitiva  da  comercialização  do

aspartame,  para além de usurpar  competência legislativa da União para tratar  da

matéria,  nos  termos  já  expostos,  configuraria  também  uma  indevida  criação  de

barreiras técnicas não tarifárias para a circulação de produtos em território nacional,

em desconformidade com a disciplina adotada no âmbito do Mercosul.

Deve-se  citar  ainda  a  Portaria  nº  540/97,  expedida  também  pela  Anvisa,  que

contém  o  Regulamento  Técnico  de  Aditivos  Alimentares,  que  traz  definições,

classificação e emprego dos aditivos. Tal instrumento normativo também resulta da

harmonização no trato do tema ocorrido no âmbito do Mercosul.

É de se ressaltar que as citadas disposições que tratam de aditivos alimentares

estão contidas em normas infralegais, de natureza regulamentar, o que nos parece

acertado,  pois  constituem  o  veículo  normativo  próprio  para  o  trato  de  questões

técnicas,  dada a maior  maleabilidade e flexibilidade dessas disposições.  Assim, à

vista  de  eventuais  estudos  técnicos  e  científicos  a  evidenciar  a  necessidade  de

restrições  normativas  a  alimentos  e  bebidas,  não  se  fica  à  mercê  das  delongas

próprias  do  procedimento  de  elaboração  legislativa  para  a  edição  do  provimento

estatal proibitivo de sua comercialização.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.884/2013.

Sala das Comissões, 1° de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.302/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.302/2013 “altera a Lei nº

13.994,  de  18  de  setembro  de  2001,  que  institui  o  Cadastro  de  Fornecedores

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento

Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

A proposição em exame pretende acrescentar ao art. 2º da Lei nº 13.994, de 2001,

o inciso V, prevendo a inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar  com a  Administração Pública  Estadual  da pessoa física ou  jurídica que

tenha sofrido a sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666,

de 21 de junho de 1993, decorrente de processo administrativo instaurado por outras

unidades  federativas.  Dispõe,  ainda,  que  o  fato  tenha  sido  comunicado  à

administração pública estadual, com a devida comprovação de sua aplicação.

De acordo com a justificação, o objetivo do projeto é afastar da participação do

processo licitatório e das contratações realizadas pelo Estado os fornecedores que

comprovadamente apresentaram desvios de conduta em contratações anteriormente

realizadas com o poder público, evitando-se fraudes e possíveis prejuízos à execução

contratual e consagrando-se o princípio constitucional da eficiência que deve nortear

a administração pública.

Apresentada  a  síntese  da  proposição,  passa-se  a  analisar  os  seus  aspectos

jurídico-constitucionais.

O  ordenamento  constitucional  brasileiro  assegura  a  todos  os  entes  federados

competência para legislar sobre licitação e contratos administrativos, salvo quando se
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tratar de normas gerais, caso em que o assunto passa a ser da alçada privativa da

União, por força do disposto no art. 22, XXVII, da Carta Magna.

Nesse  ponto,  cabe  ressaltar  que  normas  gerais  são  as  que  fixam  diretrizes,

princípios ou parâmetros norteadores do processo licitatório,  os quais vinculam os

demais  entes  da  Federação.  Assim,  é  lícito  aos  estados  e  aos  municípios  editar

normas  específicas  sobre  o  tema,  contanto  que  respeitem  as  premissas  básicas

emanadas da União, as quais constam, basicamente, na Lei Federal nº 8.666, de

1993, norma de cunho nacional que trata do tema.

No caso, a matéria veiculada na proposição não contém normas gerais de licitações

e contratos administrativos, tratando-se de regras específicas relacionadas à mera

organização da administração pública estadual no que tange à manutenção do seu

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o poder público do

Estado.

Frise-se que a proposição não está criando nova hipótese de suspensão do direito

de contratar com o poder público, o que extrapolaria aquelas previstas na norma geral

federal (art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666, de 1993).

O que a proposta pretende é única e exclusivamente aperfeiçoar o seu cadastro

interno que contém o  registro  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  que,  por  força  das

normas gerais federais previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, sofreram punições

de suspensão de contratar com o poder público (art. 87, III, da Lei nº 8.666, de 1993)

ou declaração de inidoneidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e se encontram

impedidas  de participar  de  licitações e  contratar  com a  administração pública em

geral.

A propósito  do  tema,  há  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de

Justiça no sentido de que as penalidades previstas  nos incisos III  (suspensão do

direito de contratar com a administração pública) e IV (declaração de inidoneidade) do

art.  87  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  já  possuem abrangência  nacional,  não  ficando

restritas à esfera da entidade que determinou sua aplicação.

A respeito, confiram-se:

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penalidade prevista no art. 87,

III,  da  Lei  8.666/93,  suspendendo  temporariamente  os  direitos  da  empresa  em
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participar de licitações e contratar com a administração é de âmbito nacional.

5. Segurança denegada.” (Mandado de Segurança nº 19657/DF; Relatora Ministra

Eliana Calmon; DJ de 14/08/2013)

“Administrativo.  Licitação.  Mandado  de  Segurança  Preventivo.  Declaração  de

inidoneidade exarada pelo Estado do Rio de Janeiro. Impossibilidade de contratação

com a Administração Pública. Aplicação a todos os entes federados. (…)

7. A sanção de declaração de inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves

demonstradores da falta de idoneidade da empresa para licitar ou contratar com o

Poder Público em geral, em razão dos princípios da moralidade e da razoabilidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o termo utilizado pelo

legislador  -  Administração  Pública  -,  no  dispositivo  concernente  à  aplicação  de

sanções  pelo  ente  contratante,  deve  se  estender  a  todas  as  esferas  da

Administração, e não ficar restrito àquela que efetuou a punição.

9. Recurso Especial provido. (Resp 520553/RJ; Relator Ministro Herman Benjamin;

DJe 10/02/2011).”.

Portanto,  conclui-se  que  a  proposta  contém  normas  específicas  envolvendo

licitações e contratos administrativos não conflitantes com as normas gerais editadas

pela  União,  estando  compatíveis  com  a  competência  legislativa  estadual

remanescente  para  legislar  sobre  procedimentos  administrativos  e  contratações

públicas, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição da República.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.302/2013.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe “altera a

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do
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Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/9/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às

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

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em tela pretende alterar os incisos  XX e XXVII  do art. 54 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Atualmente o art. 54, inciso XX, prevê, como penalidade para a pessoa física ou

jurídica desenvolvedora de programa aplicativo fiscal destinado a Emissor de Cupom

Fiscal - ECF - que deixar de observar norma ou procedimento previsto na legislação

tributária relativo ao desenvolvimento do programa ou decorrente de sua condição de

empresa desenvolvedora, a multa de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs - por infração.

A alteração proposta visa a acrescentar que a mencionada pessoa física ou jurídica

que  deixar  de  observar  “requisito”  previsto  na  legislação  também  se  sujeitará  à

mesma sanção tributária. Além disso, a nova redação diminui o valor da multa para

500 Ufemgs por infração.

Em relação a essa alteração proposta, afirma o autor do projeto que o inciso XX, na

redação atual,  “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)”.

Por sua vez, o art. 2º da proposição altera o inciso XXVII do art. 54 da Lei nº 6.763,

de  1975,  que,  na  redação  atual,  penaliza  a  conduta  de  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, para incluir
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que a sanção prevista nesse dispositivo será aplicada “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”.

Segundo o autor, em sua justificação, “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. 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”.

Primeiramente,  cumpre  ressaltar  que,  no  exercício  do  seu  poder  de  tributar,  o

Estado de Minas Gerais editou 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.

Sendo o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - um tributo instituído pelo Estado, nos termos do que dispõe o

art. 155, II, da Constituição da República de 1988, é a Lei nº 6.763, de 1975, que

dispõe sobre o referido imposto, estabelecendo a hipótese de sua incidência, base de

cálculo, alíquotas, entre outros aspectos.  As penalidades pelo descumprimento da

legislação estadual relativamente ao ICMS estão dispostas nos arts. 53 a 57 desta lei,

e duas delas, constantes dos incisos XX e XXVII do art.  54, é que são objeto da

proposição ora em análise.

Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a matéria, em consonância com o

princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a  organização  do  sistema tributário,  da

arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta Casa, por

força do disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

Nunca é demais lembrar que as matérias de natureza tributária não estão entre

aquelas de iniciativa privativa do governador do Estado, o que nos leva à conclusão

de que não existe nenhum óbice à inauguração do processo por membro desta Casa,

conforme ocorre no caso em tela.

No que diz respeito às alterações propostas, de fato, como salientou o parlamentar

autor  do  projeto,  elas  irão  facilitar  a  interpretação  da  norma  pela  administração
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tributária e, consequentemente, evitará litígios entre a fiscalização e os contribuintes.

Percebe-se  que  a  intenção  do projeto  de  lei  é  deixar  mais  claro  o  tipo  legal  da

infração, facilitando sua aplicação.

É importante lembrar que a redução do quantum da multa prevista no inciso XX, de

1.000 Ufemgs por infração para  500 Ufemgs por infração, se aplicará a ato ou fato

pretérito,  em  cumprimento  do  princípio  da  retroação  da  penalidade  benigna,

positivado no art. 106, inciso II, “c”, do Código Tributário Nacional - CTN.

Quanto  à  alteração  realizada  no  inciso  XXVII,  dispondo  que a  penalidade  será

aplicada somente para o caso de a infração ser dolosa, constata-se que ela segue o

disposto no CTN, sendo facultado ao legislador decidir a necessidade de investigação

do aspecto subjetivo do agente infrator.  Como é sabido, via de regra, as sanções

tributárias são objetivas, isto é, mesmo não tendo a intenção de descumprir  suas

obrigações e que elas elas não tenham resultado em prejuízo ao erário, o contribuinte

não é eximido de sua responsabilidade, conforme dispõe o art. 136 do CTN. Segundo

a norma, in verbis:

“Salvo  disposição  de  lei  em  contrário,  a  responsabilidade  por  infrações  da

legislação  tributária  independe  da  intenção  do  agente  ou  do  responsável  e  da

efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Por  isso,  é  válida  a alteração da legislação vigente,  resultando na punição dos

agentes que apenas intencionalmente fraudam o fisco mineiro, deixando de lado os

contribuintes que agiram por erro, sem o propósito de promover a efetiva sonegação

fiscal.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.454/2013.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.468/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Por intermédio da Mensagem nº 522/2013, o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Campo Belo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.468/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Campo  Belo  imóvel  com  área  de  900m²,  e  respectivas  acessões  e

benfeitorias,  situado  na  Rua  Getúlio  Vargas,  nº  146,  Vila  Arandutaba,  nesse

município, registrado sob o nº 12.507, a fls. 191 do Livro 3-G, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Campo Belo.

O referido bem foi doado ao Estado pelo município, em 1949, para a instalação de

um  laboratório  para  a  fabricação  de  vacinas  veterinárias,  o  que  de  fato  ocorreu.

Atualmente,  encontra-se  desafetado  e  o  Estado  não  possui  interesse  em  sua

utilização direta.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê sua utilização para

o funcionamento do centro de especialidades odontológicas e da unidade de saúde

do Programa de Saúde da Família - PSF - São Francisco.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão

do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º

estabelece  que  essa  autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  igual  prazo,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o
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Município  de  Campo  Belo  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

conforme estabelecido nessa autorização.

Por  cumprir  as exigências  legais para a transferência de domínio de patrimônio

público, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.468/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.470/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 525/2013, o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Sabará o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.470/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Sabará  imóvel  com  área  de  1.464m²,  e  suas  benfeitorias,

situado na Rua Marieta Machado, nesse município, registrado sob o nº 6.220, a fls. 97

do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabará.

O referido bem foi doado ao Estado pelo município, em 1961, para o funcionamento

da Escola Estadual Adelino Castelo Branco. Atualmente, esse educandário encontra-

se instalado em outro imóvel de propriedade do Estado, funcionando no imóvel em

questão a Escola Municipal Sebastião Tirino e o banco de alimentos gerenciado pela
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municipalidade.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição

Mineira exige autorização legislativa.  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 § 2º do art. 1º da proposição prevê a utilização do bem para o

funcionamento da Escola Municipal Sebastião Tirino e do banco de alimentos, para o

benefício dos moradores daquela localidade. Portanto, o que se pretende é garantir a

continuidade  do  funcionamento  da  escola  e  do  banco  de  alimentos  que  já  se

encontram no imóvel.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão

do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º

estabelece  que  essa  autorização  se  tornará  sem  efeito  se,  findo  igual  prazo,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município de Sabará deverá encaminhar 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, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, com o objetivo de adequar o texto do art. 1º à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.470/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sabará imóvel

com área de 1.464m² (um mil quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados) e

suas benfeitorias, situado na Rua Marieta Machado, naquele município, e registrado
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sob o nº 6.220, a fls. 97 do Livro 3-K, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca

de Sabará.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Sebastião Tirino e do banco de alimentos.”.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.703/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.703/2013,  de autoria  do deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama -, com sede

no Município de Araxá, 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° 3.703/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama

-, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do Município

de Araxá - Aama -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.988/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.988/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Mineira de Excelência no Esporte, com

sede no Município de Belo Horizonte, 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° 3.988/2013

Declara de utilidade pública a Associação Mineira Excelência no Esporte, 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 Mineira Excelência no

Esporte, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.139/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.139/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no

Município de Bom Sucesso, 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° 4.139/2013

Declara de utilidade pública a Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no

Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Moto  Clube

Sobreviventes, com sede no Município de Bom Sucesso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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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° 4.196/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.196/2013,  de autoria  do deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública  a Associação Trianon Esporte  Clube,  com sede no Município  de

Araxá, 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° 4.196/2013

Declara de utilidade pública o Trianon Esporte Clube, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Trianon Esporte Clube, com sede no

Município de Araxá.

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° 4.216/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.216/2013, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, que

declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Mala  Véia  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.216/2013

Declara de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte  Clube,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.225/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.225/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a  Sociedade Esportiva,  Cultural  e  Educacional  Juventus,  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° 4.225/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e  Educacional

Juventus, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e

Educacional Juventus, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.246/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.246/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
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declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Cambuí,  com  sede  no

Município de Cambuí, 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° 4.246/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Cambuí,  com  sede  no

Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Cambuí, com

sede no Município de Cambuí.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.249/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.249/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação dos Praticantes de Ciclismo Ecológico de Ouro Branco,

com  sede  no Município  de  Ouro  Branco,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.249/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Praticantes do Ciclismo Ecológico de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Praticantes  do

Ciclismo Ecológico de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.290/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.290/2013,  de autoria  do deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção dos Animais - Aapa -,  com

sede no Município de Araxá, 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° 4.290/2013

Declara de utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção dos Animais -

Aapa -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção

dos Animais - Aapa -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio e da Deputada Rosângela Reis

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

Correspondência: Mensagens nºs 537, 538 e 539/2013 (encaminhando os Projetos

de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012 e requerimento solicitando a retirada de tramitação da emenda ao referido

projeto que trata da instituição do regime de subsídio dos policiais civis, encaminhada

por meio da Mensagem nº 526/2013, respectivamente), do governador do Estado -

Ofício nº  10/2013 (encaminhando o Projeto de Lei  Complementar nº  51/2013),  do

procurador-geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.552 a 4.572/2013 - Requerimentos nºs 5.702 a

5.754/2013  -  Questões  de  Ordem  -  Interrupção  e  Reabertura  dos  Trabalhos

Ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Cabo Júlio  -  Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- 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  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta

-  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 537/2013*

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido a essa egrégia

Assembleia  Legislativa,  o  projeto  de  lei  incluso,  que  propõe  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 - PPAG 2012-2015, para o exercício de

2014, conforme determina o art. 5º da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012.

A revisão anual do PPAG tem por objetivo aprimorar o Plano como instrumento de

orientação da gestão estratégica do governo. O PPAG revisto, ora apresentado, está

em sintonia com o orçamento anual.

Por entender relevante, acompanha esta mensagem a Exposição de Motivos da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que sintetiza os principais avanços

da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015.

Essas são as razões que me levam a propor o presente projeto de lei.

Reitero a V. Exa. as expressões de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa  Excelência  a  revisão  anual  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2012-2015), para o exercício de 2014.

Essa iniciativa busca os melhores resultados da gestão pública. Corporificam esse

processo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  (PPAG)  e  a  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  os  quais,

plenamente  integrados,  consolidam-se  como  instrumentos  gerenciais  efetivos  da

ação  governamental,  refletindo  cada  vez  mais  positivamente  na  alocação  dos

recursos nos orçamentos anuais.

Com o processo contínuo de monitoramento dos programas e ações que compõem

o  PPAG  foi  possível  obter  informações  para  subsidiar  decisões  e  permitir  a

identificação e  superação dos problemas,  alcançando melhores  resultados para  a

sociedade.  Com  os  critérios  de  eficiência,  eficácia  e  efetividade,  estabelecidos,

aperfeiçoou-se  a  qualidade  do  gasto  público,  um  dos  objetivos  estratégicos  de

governo.

O exercício 2014 é  o terceiro  ano do Plano Plurianual  de  Ação Governamental

2012-2015.  Nessa  revisão  teremos  32  Programas  Estruturadores  que  objetivam

melhorar a vida dos mineiros e consolidar a ascensão de Minas no cenário nacional.

Para esse quadriênio, inovamos ao implantar um novo modelo de gestão intensiva de

processos estratégicos, que visa seu aprimoramento contínuo em busca de produtos

e serviços com mais qualidade, de modo a gerar cada vez melhores resultados para a

organização e, principalmente, para a sociedade.

O  PPAG  2012-2015,  organizado  por  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,

introduziu  a  noção  de  rede  na  gestão  pública,  que  pressupõe  a  integração  de

perspectivas heterogêneas, em arranjos que otimizem esforços para fins comuns, ou

seja:  a  organização  em  redes  dos  atores  inseridos  direta  ou  indiretamente  na

atividade governamental, potencializa os esforços e conhecimentos de cada um, de

forma cooperativa e integrada, em prol de um mesmo objetivo.

Em rede, o Estado passou a atuar de forma transversal, estabelecendo parcerias

cooperativas  e  integradas  com  diferentes  setores  da  sociedade,  no  sentido  de

responder às demandas, resolver problemas e propor estratégias customizadas de
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desenvolvimento.

Os valores destinados aos programas estruturadores para o quadriênio 2014-2017

podem ser observados na tabela anexa.

Os volumes I e II do PPAG 2012-2015 foram atualizados e contêm as alterações

qualitativas ou quantitativas efetuadas em programas, indicadores, ações e demais

atributos,  com  perspectiva  de  quatro  anos,  especialmente  no  que  se  refere  aos

valores físico-financeiros das ações a serem incorporadas na Lei n.º 20.024, de 9 de

janeiro de 2012, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

para o período 2012-2015.

No volume I encontra-se o anexo I que contém os Programas e Ações por Rede de

Desenvolvimento Integrado.  Já o volume II  é  composto por dois  anexos, sendo o

anexo  II  o  de  Programas  e  Ações  por  Setor  de  Governo  e  o  anexo  III  o  de

Demonstrativo de Programas e Ações Incluídos e Excluídos nessa revisão, no qual

também constam as justificativas que motivaram essas alterações.

Respeitosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES 2014 - 2017

* -  A tabela contendo os recursos destinados aos programas estruturadores, de

2014 a 2017, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.10.2013.

PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-

2015, para o exercício 2014.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

-  PPAG 2012-2015 -  para  o  exercício  2014,  conforme dispõe o  art.  8º  da  Lei  nº

20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da Administração Pública Estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei nº 20.008, de

4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da Administração Pública Estadual
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organizados por setor de governo;

III  -  o  Anexo  III  contém  o  demonstrativo  de  programas  e  ações  incluídos  e

excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012,

contendo  as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,

efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8º da Lei nº 20.024, de 2012, os

programas e as ações a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo adotam

uma perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito

aos  valores  físicos  e  financeiros  das  ações  como  referência  permanente  para  a

elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Art.  3º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  efetuar  os  ajustes  necessários  à

compatibilização do planejamento e orçamento para o exercício de 2014, constantes

na revisão do PPAG 2012 - 2015 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício,

decorrentes das emendas parlamentares.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir ou utilizar,

total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores, bem como as dotações

orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e orçamento

para o exercício de 2014, em decorrência da extinção, transformação, transferência,

incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, ou de alterações de suas

competências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo.

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

-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa  aguardando  sua  publicação  em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 538/2013*

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa, para apreciação dessa egrégia Assembleia

Legislativa, o projeto de lei da Proposta Orçamentária para o exercício de 2014, que



176
____________________________________________________________________________

contém  o  Orçamento  Fiscal  e  o  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas

Controladas pelo Estado.

O projeto de lei que contém a estimativa de receitas e a previsão de despesas do

governo  para  o  ano  de  2014  foi  elaborado  observando-se  os  dispositivos

constitucionais, além do previsto na Lei nº 20.845, de 6 de agosto de 2013, bem como

as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da fixação da despesa

contidos na Proposta Orçamentária estão detalhados na Exposição de Motivos da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que, para melhor compreensão do

conteúdo do projeto, faço anexar a esta mensagem.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa,  reitero  a  Vossa  Excelência  as

expressões de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tendo em vista o disposto nos arts. 153 e 157 da Constituição do Estado de Minas

Gerais, submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o

exercício  de  2014,  que  compreende  o  Orçamento  Fiscal  e  o  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

O  presente  projeto  de  lei  foi  elaborado  em  observância  aos  dispositivos

constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovados na

forma da Lei nº 20.845, de 6 de agosto de 2013, bem como às disposições da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de

4  de  maio  de  2000,  que  fixa  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade na gestão fiscal.

A proposta foi elaborada em consonância com a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2012-2015, exercício 2014, e com o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI, de forma a assegurar o alinhamento estratégico

do Governo do Estado.
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Os parâmetros econômicos utilizados para a estimativa de receita e despesa para

2014  foram a  partir  do  Relatório  Focus  de 2  agosto  de  2013,  que  consideraram

crescimento do país em 2,60% e inflação (IPCA) de 5,87%.

Seguem, de forma breve, os valores agregados para a receita e despesa estadual,

encaminhados nesta Proposta:

ORÇAMENTO FISCAL

O Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  proposto  para  2014  estima  a

receita e fixa a despesa em R$75.016.225.348 (setenta e cinco bilhões dezesseis

milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais), sendo que

desse  valor  R$8.989.871.410  (oito  bilhões  novecentos  e  oitenta  e  nove  milhões

oitocentos  e  setenta  e  um  mil  quatrocentos  e  dez  reais)  são  de  operações

intraorçamentárias, ou seja, são aplicações diretas decorrentes de operações entre

Órgão, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal.

Receita

Do  total  da  receita  fiscal,  desconsiderando  as  receitas  intraorçamentárias  e

considerando as deduções da receita corrente, previsto para o exercício de 2014,

93,49% correspondem às receitas correntes e 6,96% às receitas de capital.

A receita tributária responde por 67,04% do total das receitas correntes, enquanto

as receitas de operação de crédito participam com 76,33% do total da receita de

capital.

RECEITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ORÇAMENTO 2014

* - O quadro contendo a Receita do Estado de Minas Gerais - Orçamento 2014 - foi

publicado no Diário do Legislativo, de 3.10.2013.

Fonte: SCPPO/SEPLAG

Como principal  receita  estadual,  o  Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias  e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - tem a arrecadação estimada em R$ 37.873 milhões de reais,

representando 81,76% da receita tributária.

As receitas de capital somam R$4,3 bilhões, sendo que as receitas provenientes de

operações de crédito, amortizações de empréstimos e transferências de convênios

são os principais componentes desta categoria.
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Despesa

A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício de 2014 foi

fixada  em  R$66,0  bilhões  (desconsiderando  as  despesas  intraorçamentárias),

distribuída  da  seguinte  forma:  despesas  correntes  (83,62%),  despesas  de  capital

(15,45%) e reserva de contingência (0,93%).

DESPESA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR CATEGORIA ECONÔMICA E

GRUPO DE DESPESA - ORÇAMENTO 2014

*  -  O  quadro  contendo  a  Despesa  do  Estado  de  Minas  Gerais  por  Categoria

Econômica e  Grupo de  Despesa -  Orçamento  2014  -  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 3.10.2013.

Fonte: SCPPO/SEPLAG

Com  maior  representatividade  no  orçamento,  encontram-se  as  despesas  de

pessoal e encargos sociais correspondendo a 46,74% do total da despesa fiscal e

55,90%  do  total  das  despesas  correntes.  Informamos  que  a  partir  da  Proposta

Orçamentária de 2014, as despesas com pagamento de pensões civis do RPPS e

dos militares deixam de ser classificadas no grupo de despesa 3 - Outras Despesas

Correntes, e passam a ser classificadas no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos

Sociais. Em relação aos gastos com despesas de pessoal, o Poder Executivo está

adequado ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As

transferências  constitucionais  aos  municípios,  os  juros  e  encargos da dívida  e as

demais despesas correntes participam com 20,84%, 4,95% e 27,80% das despesas

correntes, respectivamente. As transferências constitucionais a municípios, estimadas

em  R$  11,5  bilhões,  são  decorrentes  de  determinação  constitucional  e  são

constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI e da Dívida Ativa e Multas e Juros

de Mora do ICMS e IPVA.

Os  investimentos  e  as  inversões  financeiras,  no  montante  de  R$  7,9  bilhões,

representam  77,89%  das  Despesas  de  Capital,  destinando-se,  basicamente,  aos

setores  de  transporte,  saúde,  segurança  pública,  educação  e  fundos  de

desenvolvimento.

A Amortização da Dívida está orçada em R$ 2,25 bilhões e representa 22,11% das

Despesas de Capital.
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Os investimentos realizados por meio do Orçamento Fiscal têm previsão de R$ 5,97

bilhões, dos quais,  62,36%, ou seja,  R$ 3,72 bilhões destinam-se aos Programas

Estruturadores  e  os  demais  compõem  a  carteira  de  programas  associados  e

especiais.

Reserva de Contingência

Para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e  outros  riscos  e  eventos  fiscais

imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101,

de 2000, estão orçados na Reserva de Contingência recursos da ordem de R$ 615,4

milhões  a  serem  utilizados  como  fonte  de  recursos  para  a  abertura  de  créditos

adicionais.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO

ESTADO

O Estado realizará,  por  meio  das suas empresas controladas,  investimentos  da

ordem de R$ 6,48 bilhões oriundos de recursos decorrentes de suas atividades e de

operações de crédito contratadas diretamente pelas mesmas.

Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, da Cemig

Distribuição  S/A,  da  Cemig  Geração  e  Transmissão  S/A  e  da  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - COPASA, representam 84,72% do total do orçamento

de investimento das empresas controladas pelo Estado, aplicando esses recursos em

projetos de manutenção da infraestrutura de apoio a distribuição de energia elétrica,

expansão do sistema de transmissão de energia elétrica, reformas e melhorias de

usinas  hidrelétricas  e  térmicas,  abastecimento  de  água,  sistema  de  esgoto  e

saneamento ambiental. As demais empresas respondem por 15,28% do Orçamento

de Investimento de 2014.

INVESTIMENTO POR EMPRESA - 2014

* - O quadro contendo o Investimento por Empresa - 2014 -, foi publicado no Diário

do Legislativo, de 3.10.2013.

Fonte: SCPPO/SEPLAG

São essas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de

2014 que submeto a Vossa apreciação. Para análise e apreciação da estrutura geral

da receita e da despesa do Orçamento Fiscal do Estado, encaminho juntamente a
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esta exposição de motivos o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para

2014.

São essas as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa

Excelência o presente projeto de lei.

Respeitosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

1  Reitera-se  que  o  valor  total  do  orçamento  2014  desconsidera  as  despesas

intraorçamentárias (modalidade 91), assim como também são desconsideradas para

os cálculos de representatividade dos tipos de despesa sobre o montante total.  A

mesma linha será seguida no restante deste documento.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL

*  -  O  quadro  contendo  o  Demonstrativo  Consolidado  -  Orçamento  Fiscal  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 3.10.2013.

PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2014.

Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2014, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição

do Estado e do art. 4° da Lei n° 20.845, de 6 de agosto de 2013:

I  -  o  orçamento fiscal  referente aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de 2014 estima a receita em R$75.016.225.348 (setenta e cinco bilhões dezesseis

milhões duzentos e vinte e cinco mil  e trezentos e quarenta e oito reais)  e fixa a

despesa em igual importância.

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
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Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações

especiais constantes nos Anexos a que se refere o caput integra esta lei na forma de

inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação

orçamentária.

Art.  6°  -  O Orçamento  de Investimento das  Empresas Controladas  pelo Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$6.478.485.864  (seis  bilhões

quatrocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos

e sessenta e quatro reais).

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput:

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os  créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;
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V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios;

VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 20.845, de 2013.

Art.  9°   -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e dos

órgãos do Poder Judiciário até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado para

cada  unidade  orçamentária  com  recursos  provenientes  de  remanejamento  de

dotações orçamentárias próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos

diretamente arrecadados e recursos vinculados.

§  1º  -  Os  remanejamentos  de  que  trata  o  caput serão  exclusivamente  entre

projetos,  atividades  e  operações  especiais  não  estando  autorizados  os

remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  nº  20.845,  de  2013,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  caput deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no  caput as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado, prevista para o exercício de 2014, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da SEPLAG, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
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Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias  próprias  alocadas no Fundo Financeiro  de  Previdência  -

Funfip -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o caput deste

artigo obedecerá ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art.  13  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  efetuar  os  ajustes  necessários  à

compatibilização do planejamento e orçamento para o exercício de 2014, constantes

na revisão do PPAG 2012-2015 e na  Lei  Orçamentária  para  o mesmo exercício,

decorrentes das emendas parlamentares.

Art. 14 - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir ou utilizar,

total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores, bem como as dotações

orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e orçamento

para o exercício de 2014, em decorrência da extinção, transformação, transferência,

incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, ou de alterações de suas

competências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a estrutura orgânica da

administração pública do Poder Executivo.

Art. 15 - Esta lei vigorará no exercício de 2014, a partir de 1° de janeiro.”

-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa  aguardando  sua  publicação  em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 539/2013

- A  Mensagem  nº  539/2013,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  23/2012 e  requerimento  solicitando a  retirada de  tramitação  da

emenda ao referido projeto que trata da instituição do regime de subsídio dos policiais

civis,  encaminhada por  meio  da  Mensagem nº  526/2013,  foi  publicada na edição

anterior.

“OFÍCIO Nº 10/2013*

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 122 da Constituição do Estado

de Minas Gerais, para exame e deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto  de  lei  complementar  que  revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei

Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994 - Lei Orgânica do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais -, que determina que a vaga decorrente de remoção será

provida, obrigatoriamente, por promoção.

Para  melhor  compreensão  do  conteúdo  do  projeto,  segue  a  justificativa  da

proposição, que representa o perfeito equilíbrio entre as formas de provimento dos

cargos,  sem  predominância  de  uma  sobre  a  outra,  ajustando  o  sistema  de

movimentação dos membros à estrutura da carreira atualmente em vigor.

Esclareço-lhe  que  a  proposta  não  implica  impacto  financeiro,  não  havendo

repercussão na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao ensejo,  renovo a Vossa Excelência expressões de elevado apreço e distinta

consideração.

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

Justificativa da proposição

A  proposição  pretende  a  revogação  do  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994 - Lei Orgânica do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais -, que determina que a vaga decorrente de remoção será

provida, obrigatoriamente, por promoção.

A medida tem por objetivo promover a adequação da movimentação dos membros

na  carreira  do  Ministério  Público  Estadual  à  atual  estrutura  da  própria  carreira,

sobremodo  alterada  ao  longo  de  quase  duas  décadas  de  vigência  da  Lei

Complementar nº 34/1994.

Como é cediço, atualmente se algum membro remove para outra comarca, a vaga

surgida deverá, obrigatoriamente, ser provida por promoção por força da disposição

do referido parágrafo único.

Ao privilegiar, quando do provimento das vagas surgidas por remoção, os membros

de entrância inferior em detrimento dos membros de entrância superior, o legislador

originário  apenas  refletia  o  fato  de  que  havia,  na  época  da  promulgação  da  Lei
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Orgânica, um número maior de entrâncias (inicial, intermediária, final e especial) com

a última entrância da carreira possuindo um número de promotores que correspondia

a  apenas  20%  do  número  total  de  membros  previstos  para  a  Instituição.  Essa

estrutura tradicional e hierarquizada de organização pressupunha uma movimentação

predominantemente  vertical,  representada  pela  promoção  de  entrância  para

entrância.

Hoje,  contudo,  a  estrutura  da  carreira  é  absolutamente  diferente,  com  menos

entrâncias  (primeira,  segunda  e  especial)  e  revelando  uma  configuração  mais

moderna e horizontal, graças ao próprio legislador que, no Anexo alterado pela Lei

Complementar nº 118, de 12 de janeiro de 2011, previu a entrância mais elevada com

o maior número de membros, correspondendo a 43% do número total de Promotores

de Justiça. Tal percentual, é preciso destacar, tende a um contínuo desenvolvimento,

uma vez  que,  em  virtude  do  crescimento  populacional  de  comarcas  de  segunda

entrância,  essas  são  elevadas  à  entrância  especial,  aumentando,  por  via  de

consequência, o número de promotores da entrância mais elevada.

Não  há,  pois,  mais  razão  para  privilegiar  os  membros  de  entrância  inferior,

reservando-lhes, indistintamente, as vagas decorrentes de remoção, principalmente

porque o incremento do número de membros na entrância mais  elevada revela a

necessidade  de  uma movimentação  horizontal  mais  relevante,  representada  pela

remoção de comarca para comarca.

Acrescente-se,  ainda,  que  a  revogação  do  supracitado  parágrafo  único  muito

contribuirá para aumentar as possibilidades de provimento de Promotorias de Justiça

situadas em regiões menos atrativas do Estado, que são, na maioria das vezes, as

mais  carentes.  Isso  porque,  não  havendo  interessados  na  promoção  para  tais

comarcas,  ainda  assim  será  possível  cogitar-se  do  provimento  por  remoção

(movimentação horizontal), em que o interesse, por ser distinto, pode existir.  Essa

ausência de interesse para promoção, em casos em que há interesse para remoção,

é uma situação que decorre também do novo perfil da carreira do Ministério Público

mineiro, como acima posto, e que se pretende adequar.

Anoto que o projeto de lei complementar, ao revogar o supramencionado parágrafo

único, apenas possibilita  o perfeito equilíbrio  entre as duas formas de provimento,
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sem predominância de uma sobre a outra, ajustando o sistema de movimentação dos

membros à estrutura da carreira atualmente em vigor e contribuindo, portanto, para

uma melhor distribuição dos membros do Ministério Público por todas as regiões do

Estado.

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

de lei complementar.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 51/2013

Revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei  Complementar  nº  34,  de  12  de

setembro de 1994.

Art. 1º - Fica revogado o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994.

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

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

parecer, nos termos do art. 192, c/c  o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr.  Aécio  Neves,  senador  da  República,  prestando informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.380/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.309/2013,  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.254/2013, da Comissão de Educação.

Dos  Srs.  Antônio  Carlos  Gonçalves,  Antônio  José  Bastos  Nascimento,  Elmar

Goulart,  Gil  Antônio  Diniz,  José Ferreira  de  Castro,  José Maria  de  Oliveira,  José

Maurício  Gonçalves,  Lúcio  Moura  Benfica,  Marcos  da  Luz  Evangelista  Martins  e

Reinaldo  Xavier  Guimarães  e  da  Sra.  Luciana  Alves,  presidentes  das  Câmaras

Municipais de Caeté, Perdões, Uberaba, Contagem, Morada de Minas, Santana do

Paraíso,  Brazópolis,  Bocaina  de  Minas,  Coronel  Fabriciano,  Curvelo  e  Unaí,



187
____________________________________________________________________________

respectivamente,  solicitando  a  inclusão  em  ordem  do  dia  do  Projeto  de  Lei  nº

1.565/2011. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº 1.565/2011.)

Do BNDES (2) informando a liberação de recursos referentes aos contratos que

menciona.  (-  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. Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.014/2012,  da Comissão do

Trabalho.

Do Sr.  Cláudio  Augusto  Boschi,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Educação

Física da 6ª Região - Minas Gerais (2), encaminhando a Nota Técnica 387 emitida

pela Secretaria de Regulação do Ensino Superior do Ministério da Educação; e cópia

da sentença em desfavor  da  União  Federal/Conselho  Nacional  de  Educação,  por

meio de ação impetrada pelo Sistema Confef/Crefs. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr.  Cláudio  Ribeiro  Prates,  vice-presidente  da  Câmara Municipal  de  Montes

Claros, solicitando empenho desta Casa com vistas à liberação de uma patrulha rural

para  que  a  Polícia  Militar  possa realizar  patrulhamento  na  zona  rural  de  Montes

Claros. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Cleber de Oliveira Marcon, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho,

solicitando que esta Casa realize  reunião nesse município por  meio  do programa

Assembleia Itinerante e propondo o Câmpus Muzambinho como sede desse evento.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nos  4.953  e

5.062/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 1.407/2011, da Comissão de Minas e Energia. (- Anexe-

se ao referido requerimento.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 4.978/2013, da deputada Liza Prado.

Da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão

e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.230/2013, do deputado Duarte Bechir.
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Do Sr. Fabrício Schommer Kerber, chefe de gabinete do Departamento de Polícia

Federal do Ministério da Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.400/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  George  Alex  Lima  de  Souza  (5),  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  da

Agência Nacional de Aviação Civil, prestando informações relativas ao requerimento

da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.719/2013/SGM; e aos requerimentos da Comissão de Transporte  encaminhados

por meio dos Ofícios nº 1.720 a 1.724/2013/SGM.

Do Sr. Georgenor Cavalcante Pinto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.999/2013, da

deputada Luzia Ferreira.

Do Sr.  João Bosco Borges, secretário  municipal de Desenvolvimento Urbano de

Araxá,  agradecendo  homenagem  desta  Casa  à  memória  de  Querubina  Gomes

Borges, em atenção à comunicação de falecimento feita pelo deputado Bosco.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.661 e 5.385/2013, das Comissões da

Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos, respectivamente.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.048,  4.193,  4.207,  4.208,  4.219,

4.238, 4.259, 4.291 e 4.292/2013, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se aos referidos projetos de lei.)

Do  Sr.  Julio  Gasparette,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora,

encaminhando moção de aplauso ao deputado Dinis Pinheiro pelo apoio à luta contra

a extinção das Apaes. (- Às Comissões da Pessoa com Deficiência e de Educação.)

Do  Sr.  Julio  Gasparette,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora,

solicitando  seja  realizada  nesse  município  uma  das  etapas  do  Fórum  Técnico

Mobilidade Urbana - Construindo cidades inteligentes.

Do Sr. Laerte Ferreira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Capelinha,

manifestando o apoio dessa casa à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela luta

contra  a  extinção  das  Apaes.  (-  Às  Comissões  da  Pessoa  com Deficiência  e  de

Educação.)
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Do  Sr.  Lincoln  Portela,  presidente  da  Comissão  de  Legislação  Participativa  da

Câmara  dos  Deputados,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

5.380/2013, Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcelo Jorge Medeiros, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano

(substituto)  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.016/2013, da Comissão Extraordinária das Águas.

Do  Sr.  Marcos  Antônio  da  Paz,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Betim,

encaminhando moção do Vereador  Welinton Sandro de Abreu, aprovada por essa

Casa Legislativa, de apoio à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.752/2012, da Comissão Especial das

Enchentes; 5.019/2013, da Comissão Extraordinária das Águas; 5.173 e 5.239/2013,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Octávio de Almeida Neves, juiz de Direito da Vara Agrária de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.406/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Paulo Roberto de Oliveira, presidente da Câmara Municipal  de Janaúba,

comunicando que essa casa aprovou a extinção do voto secreto.

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, encaminhando detalhamento

do impacto financeiro das emendas ao Projeto de Lei nº 3.874/2013. (- Anexe-se ao

referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Roberto  Ricardo  Vizentin,  presidente  do  Instituto  Chico  Mendes  de

Conservação da Biodiversidade, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.090/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rodrigo  Carneiro  do  Nascimento,  assessor-chefe  administrativo  da  6ª

Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.381/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.688/2013,  do  deputado  Sargento
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Rodrigues; 4.772/2013, da Comissão de Segurança Pública; 4.992/2013, do deputado

Carlos Henrique; e 5.064/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,

encaminhando  moção  de  congratulações  ao  deputado  Dinis  Pinheiro  pelo

recebimento do título de Cidadão Honorário de Juiz de Fora.

Do  Sr.  Valdeci  Antônio  Ferreira,  diretor  executivo  da  Fraternidade  Brasileira  de

Assistência aos Condenados,  prestando informações relativas ao requerimento  da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.877/2013/SGM.

OFÍCIOS

- O ofício encaminhado pela secretária Renata Vilhena informando a estimativa de

impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012  foi  publicado  na

edição anterior.

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 4.552/2013

Altera o art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-Lei nº

1.627, de 12 de janeiro de 1946.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput do art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 2º - Ao donatário mencionado no art. 1º é concedida permissão para alienar o

imóvel do seu patrimônio, constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com

a condição de adquirir ou transferir para área idêntica, em outro local, de preferência

na Pampulha.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Por meio do Decreto-Lei nº 1.627, de 12 de janeiro de 1946, o Estado

foi  autorizado  a  doar  ao  América  Futebol  Clube,  ao  Clube  Atlético  Mineiro  e  ao
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Cruzeiro Esporte Clube os terrenos em que se achavam situados seus respectivos

estádios,  situados  no  Município  de  Belo  Horizonte,  para  que  essas  instituições

incrementassem  o  desporto  amadorista  e  mantivessem  o  desenvolvimento  do

esporte.  Essas  doações  foram  feitas  com  cláusulas  de  inalienabilidade  e

impenhorabilidade, além da previsão de reversão ao patrimônio do doador, no caso

de extinção das pessoas jurídicas donatárias.

Já a Lei nº 149, de 1948, autorizou o Estado a doar ao América Futebol Clube um

imóvel com 548m², também situado na Capital mineira.

Em 1973, a Lei nº 6.074 ratificou essas doações ao América. Em seu art.  2º,  a

norma concedeu permissão para  o  donatário  alienar  o  imóvel  de  seu  patrimônio,

constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com a condição de adquirir

área idêntica, em outro local, de preferência na Pampulha, a qual ficaria gravada com

a mesma cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade que fora prevista no art. 3º

do Decreto-lei nº 1.627, de 1946.

Passados 40 anos, o clube pretende requalificar seus ativos imobiliários, com o

intuito  de  transformar  o  patrimônio  em  algo  que  gere  receita  fixa  relevante  e

constante. Com esse propósito, pretende alienar seu complexo de lazer localizado no

Bairro Ouro Preto, na região da Pampulha.

Para tanto, é necessária a alteração do art. 2º da Lei nº 6.074, de 1973, como está

proposto no projeto de lei ora apresentado, para a aprovação da qual solicito o apoio

dos parlamentares.

- 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 4.553/2013

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária  de Combate ao Câncer  de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.
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Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Monte Alegre de

Minas é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade a luta social

de  combate  ao  câncer  por  meio  de  ações  de  apoio  material,  psicológico,

administrativo e operacional aos portadores da doença e a seus familiares.

A associação exerce um papel social de enorme relevância para a sociedade de

Monte Alegre de Minas, especialmente no apoio aos pacientes carentes que precisam

de tratamento fora do município ou que não possuem condições materiais para arcar

com todas as suas despesas.

Considerando a importância das atividades da Associação Voluntária de Combate

ao Câncer de Monte Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares desta

Casa Legislativa para a provação deste projeto de lei,  que pretende declará-la de

utilidade pública estadual.

- 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 4.554/2013

Declara de utilidade pública a Associação das Empresas de Betim - Asebet -  , com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Empresas de Betim -

Asebet -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação das Empresas de Betim - Asebet - tem como finalidade

promover  e  estimular  o  desenvolvimento  econômico  e  social  dos  usuários  dos

serviços por ela prestados e de toda a comunidade, inserindo-os no contexto geral do

desenvolvimento social e na realização de atendimento, assessoramento, defesa e

garantia de direitos, de forma planejada e contínua, visando garantir as necessidades

básicas e promoção da cidadania.
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Busca  incentivar  por  todos  os  meios  a  seu  alcance  o  espírito  associativo,  de

harmonia e de solidariedade entre associados e usuários, almejando o crescimento e

aprimoramento dos sensos ético, moral e intelectual.

Conforme documentação anexa,  a  associação preenche os requisitos  da Lei  nº

12.972 de 27 de julho de 1998, para declaração de utilidade pública, razão pela qual

contamos  com  o  apoio  dos  nobres  membros  desta  Casa  para  aprovação  deste

projeto.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 4.555/2013

Determina  a  disponibilização  de  tratamento  para  retinoblastoma  em  unidade

hospitalar pública estadual e unidades privadas conveniadas com o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as unidades hospitalares públicas estaduais e as unidades privadas

conveniadas com o Estado obrigadas a disponibilizar tratamento para retinoblastoma

a crianças até 5 anos.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: O retinoblastoma é um câncer que afeta os olhos;  geralmente ocorre

antes dos 4 anos de idade. A principal manifestação é um reflexo brilhante no olho

doente,  parecido  com  o  brilho  que  apresentam  os  olhos  de  um  gato  quando

iluminados à noite.

As crianças podem ainda ficar estrábicas (vesgas), ter dor nos olhos ou perder a

visão.  Alguns  retinoblastomas  são  hereditários.  Se  outras  pessoas  da  família  já

tiveram o tumor, as crianças devem ser examinadas por um oftalmologista experiente

desde a hora do nascimento para que o diagnóstico seja o mais precoce possível.

Os retinoblastomas são diagnosticados por médicos experientes através do exame

do  fundo  de  olho,  com  a  pupila  bem  dilatada.  Em  geral,  não  se  devem  realizar

biópsias.  Os tumores  pequenos podem  ser  tratados  com métodos  especiais,  que



194
____________________________________________________________________________

permitem que a criança continue a enxergar normalmente. Nos casos adiantados, o

olho  pode  precisar  ser  retirado  e  a  criança  pode  precisar  de  quimioterapia  ou

radioterapia.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, metade das 400 crianças diagnosticadas

no Brasil  com retinoblastoma,  todos  os anos,  corre  risco  de perder  a  visão.  Isso

ocorre devido à morosidade do sistema público de saúde ou à falta de informação das

famílias sobre a enfermidade, cujo tratamento só é eficaz se ela for percebida antes

de  as  primeiras  manifestações  completarem  seis  meses.  Em  Belo  Horizonte,  por

exemplo, como o único especialista na área não atende pelo Sistema Único de Saúde

- SUS -, a grande maioria dos casos é diagnosticada tardiamente.

Segundo entrevista do pediatra oncológico Caetano Aguirre, da Santa Casa de Belo

Horizonte, ao jornal Hoje em Dia, publicada no dia 17/9/2013, “muitas vezes é preciso

se deslocar a São Paulo para fazer  o diagnóstico de forma definitiva, porque não

temos um oftalmologista oncológico (especialista) que possa dar a palavra final”.

Por esses motivos, tendo em vista a melhoria que esta proposição poderá trazer à

saúde  pública,  contamos  com  o  voto  favorável  das  senhoras  e  dos  senhores

membros desta Assembleia Legislativa para a célere aprovação deste projeto de lei.

- 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 4.556/2013

Institui  a  Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação,

a ser realizada, anualmente, na quarta semana do mês de junho.

Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o

calendário de eventos do Estado.

Art. 2º - O objetivo da Semana de Conscientização e Combate à Automedicação é

informar e orientar a população sobre os perigos da automedicação, conscientizar os

comerciantes  de  medicamentos  acerca  da relevância  de  seu  papel  social  para  a

redução  de  ocorrências  ligadas  às  consequências  da  automedicação  e,
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especificamente,  divulgar  a  importância  e  a  competência  técnica  do  profissional

farmacêutico  no  ato  da  dispensação  de  medicamentos,  podendo,  inclusive,

prescrever medicamentos isentos de prescrição médica.

Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar palestras de esclarecimento à

população,  propagandas  publicitárias,  distribuição  de  folhetos  informativos  e

explicativos.

Parágrafo  único  -  Na  realização  das  ações  descritas  neste  artigo  poderão  ser

envolvidas a rede pública de ensino e de saúde, as instituições de defesa e proteção

dos direitos do consumidor, bem como as entidades do terceiro setor.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Paulo Lamac

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

que institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e dá outras

providências.

A população brasileira culturalmente faz uso abusivo de medicamentos, na maioria

das vezes  sem a devida  orientação,  e com o risco de graves efeitos  para a sua

saúde.

Temos nas farmácias e drogarias uma legião de balconistas, leigos, sem nenhuma

formação na área de saúde, cuja remuneração é, via de regra, complementada por

“comissões” sobre a venda de medicamentos.

A presença do farmacêutico, obrigatória por lei, é, por si só, incapaz de evitar ou

mesmo  inibir  práticas  abusivas  no  tocante  ao  que  popularmente  se  chama  de

“empurroterapia”, em que um leigo, movido por interesses comerciais, sugere, indica,

estimula o uso de medicamentos sem necessidade e sem o mínimo conhecimento

técnico para tal.

Ao  propormos  a  Semana  de  Conscientização  e  Combate  à  Automedicação,  a

intenção é alertar a sociedade para os perigos da automedicação, do excesso de

medicalização da saúde,  estimulada pela indústria  farmacêutica em detrimento da

qualidade de vida da população.

Dados do Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas demonstram que
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a  intoxicação  por  medicamentos  ocupa  a  primeira  posição  entre  as  causas  de

intoxicação  no  Brasil.  Dentre  estes,  os  chamados  antigripais,  medicamentos

comumente usados para tratar os sintomas da gripe, figuram em segundo lugar como

causa de intoxicação.

Como parte das ações de enfrentamento do problema, a proposição da Semana de

Conscientização e Combate à Automedicação certamente contribuirá para chamar a

atenção e dar visibilidade a essa grave questão de saúde pública.

Por isso, peço meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.557/2013

Dá denominação de Rodovia Prefeito Antônio de Souza Viana ao trecho que liga o

Município de Pedra Bonita à BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Prefeito Antônio de Souza Viana o trecho que

liga o Município de Pedra Bonita à Rodovia BR-116.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Braulio Braz

Justificação:  Este  projeto  visa  homenagear  o  mineiro  Antônio  de  Souza  Viana

dando seu nome ao trecho de rodovia que liga o Município de Pedra Bonita à Rodovia

BR-116.

Antônio de Souza Viana foi prefeito do Município de Divino de 1958 a 1962. Em seu

mandato, Indaiá, Choro e Santo Antônio do Arrozal ainda pertenciam ao município.

No decorrer de seu mandato, foram feitas várias benfeitorias na cidade, como a praça

principal,  a  escadaria  da  Igreja  Católica,  a  ponte  da  entrada  da  cidade,  escolas

municipais, estradas, pontes na zona rural, entre outras.

Antônio de Souza Viana foi também vice-prefeito de Divino de 1977 a 1980. Era um

político conciliador e admirado pelos políticos da oposição.

Era casado com Dona Maria Imbelloni Viana, irmã de Dona Odila Imbelloni Vitor,

esposa do Sr.  Higino Vitor.  São tios de Francisco Imbelloni  Vitor, conhecido como
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Caquim, casado com Georgina Vitor, filha do coronel Pedro Vitor, todos moradores de

Pedra Bonita.

O Sr. Antônio faleceu em 3/7/2010 e deixou a imagem de um homem íntegro, pois

sua presença sempre foi marcada por forte luta pelos interesses da população de

Pedra Bonita e Divino.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está sendo prestada é

oportuna e meritória.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sebastião

Costa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.945/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.558/2013 

Declara de utilidade pública a Associação Carro de Boi Alto de São Francisco, com

sede no Município Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Carro de Boi Alto de São

Francisco, com sede no Município Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Leonídio Bouças

Justificação: A Associação Carro de Boi Alto de São Francisco é uma sociedade

civil,  de  caráter  filantrópico,  comprometida  com  a  integração  dos  moradores  do

Município de Bom Despacho.

Conforme rezam seus estatutos,  a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o art. 27°, as atividades de diretores, conselheiros e associados

são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada em cartório, a entidade está em funcionamento desde seu

registro, em 14 de fevereiro de 2011, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres



198
____________________________________________________________________________

pares a 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 4.559/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e Barragem, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e

Barragem, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Roseiras  e  Barragem,  com  sede  no

Município  de  Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Entre  suas

finalidades precípuas, está a de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

defendendo-os,  organizando-os  e  desenvolvendo  trabalho  social  junto  às  culturas

sociais, buscando a integração entre todos, idosos, jovens e crianças, distribuindo a

eles, gratuitamente,  benefícios alcançados junto aos órgãos públicos e à iniciativa

privada.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

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 4.560/2013

Dá denominação à ponte sobre o Rio das Velhas, localizada na Rodovia MG-010,
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no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Ponte Delma Pinto Coelho de Oliveira a ponte sobre o

Rio das Velhas, localizada na Rodovia MG-010, no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A finalidade desta proposição é dar a denominação de Delma Pinto

Coelho de Oliveira à ponte sobre o Rio das Velhas, localizada na Rodovia MG-010,

no Município de Lagoa Santa. 

Trata-se  de  um  justo  reconhecimento  à  participação  intensa  e  meritória  da

homenageada na vida social, cultural e política de Lagoa Santa, como incentivadora

permanente de iniciativas sociais e como cidadã zelosa do bem comum. No âmbito

familiar, ela sintetizava os valores da mineiridade, sobretudo quando se envolvia em

projetos, iniciativas e ações em benefício de toda a coletividade. 

Integrante de uma das mais tradicionais famílias da localidade, Dona Delma sempre

esteve presente na vida pública. Foi casada com o ex-deputado estadual Genesco

Aparecido de Oliveira, é mãe de Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, que foi três

vezes  prefeito  de  Lagoa Santa,  e  avó do atual  prefeito  daquela  cidade,  Genesco

Aparecido de Oliveira Neto. Além disso, era irmã do vice-govemador de Minas Gerais,

Alberto  Pinto  Coelho,  e  cunhada do eminente  homem público  José Aparecido  de

Oliveira.

Falecida em 11 de junho de 2013, deixou saudades nos lagoa-santenses devido

aos laços profundos que construiu com a comunidade, com a qual conviveu por mais

de 40 anos.

Ressalte-se ainda que a ponte, situada no contorno norte da cidade, no circuito da

Estrada Real, com destino à Serra do Cipó, é passagem dos turistas que visitam a

região, especialmente nos fins de semana e feriados.

Por tais razões, contamos com o apoio dos demais parlamentares para a aprovação

desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 4.561/2013

Determina a imposição de sanções à pessoa jurídica de direito  privado  em

cujos estabelecimentos sejam praticados a prostituição e o tráfico de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  imporá,  no  limite  de  sua  competência,  sanção

pecuniária às pessoas jurídicas que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto

ou  empregado,  no  efetivo  exercício  da  atividade  profissional,  realizem,  facilitem,

cedam  o  local  de  que  têm  propriedade,  posse,  guarda  ou  detenção,  ou  ainda

contribuam de qualquer modo para o induzimento à prostituição alheia, bem como ao

tráfico interno ou internacional de pessoas humanas para fins de exploração sexual

ou não, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis ou penais previstas

pela legislação pertinente.

Art.  2º  -  A  multa  administrativa  de  que  trata  esta  lei  será  imposta,

independentemente  de  instauração  de  inquérito  policial,  processo  criminal  ou

condenação penal transitada em julgado, em razão do fato.

Art.  3º  -  A pessoa jurídica  de direito  privado que,  por  ação de seu proprietário,

preposto ou empregado no efetivo exercício de suas atividades profissionais, praticar

ato previsto no art. 1º fica sujeita a:

I - advertência;

II - multa no valor de R$1.000,00 ( mil reais) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais),

atualizados por índice oficial de correção monetária, a ser definido na regulamentação

desta lei;

III - suspensão do funcionamento do estabelecimento;

IV - interdição do estabelecimento;

V - inabilitação para acesso a crédito estadual;

VI - rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública

estadual;

VII - inabilitação para recebimento de isenção, remissão, anistia ou qualquer outro

benefício de natureza tributária.
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Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

João Leite

Justificação:  Esta  proposição tem por  objetivo punir,  no âmbito  administrativo,  a

exploração  econômica  da  prostituição  e  o  tráfico  de  pessoas  que  tem  por  fim  a

prostituição.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC -, informa que o

“tráfico  de  pessoas  é  caracterizado  pelo  ‘recrutamento,  transporte,  transferência,

abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras

formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma

posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter

o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito

de  exploração’.  A  definição  encontra-se  no  Protocolo  Relativo  à  Prevenção,

Repressão  e  Punição  do  Tráfico  de  Pessoas,  em Especial  Mulheres  e  Crianças,

complementar  à  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado

Transnacional, conhecida também como Convenção de Palermo.”

As  vítimas  do  tráfico  de  pessoas  são  expostas  a  um  sem-número  de  práticas

delituosas, tais como a exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão e remoção

de órgãos.

Segundo  as  Nações  Unidas,  “o  tráfico  de  pessoas  movimenta  anualmente  32

bilhões de dólares em todo o mundo. Desse valor, 85% provêm da exploração sexual”

(www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/cidadania-direito-de-todos/trafico-de-pessoas).

A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça - SNJ/MJ -, em parceria

com o UNODC, elaborou um diagnóstico preliminar sobre o tráfico de pessoas no

Brasil. “O estudo revela a existência de 475 vítimas entre os anos de 2005 e 2011;

desse  total,  337  sofreram  exploração  sexual  e  135  foram  submetidas  a  trabalho

escravo. O levantamento mostra ainda que a maioria das vítimas brasileiras desse

fenômeno procura como destino os países europeus Holanda, Suíça e Espanha. No

Brasil, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul registram mais casos de vítimas”
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(ttp://portal.mj.gov.br/main.asp).

Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2010 52 vítimas de tráfico de

pessoas procuraram os serviços de saúde. Em 2011, foram 80 vítimas. A Secretaria

de Políticas para Mulheres da Presidência da República, por sua vez, recebeu 76

denúncias de tráfico de pessoas em 2010, e 35 em 2011.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, as vítimas que procuram os serviços

de saúde são na maioria mulheres, na faixa etária entre 10 e 29 anos. Há uma maior

incidência  de  vítimas  (cerca  de  25%)  na faixa  etária  de  10  a  19  anos,  de  baixa

escolaridade e solteiras” (ttp://portal.mj.gov.br/main.asp).

Quem  são  os  aliciadores,  aqueles  que  tiram  proveito  do  tráfico?  Conforme  o

Conselho Nacional de Justiça, os “aliciadores, homens e mulheres, são, na maioria

das  vezes,  pessoas  que  fazem  parte  do  círculo  de  amizades  da  vítima  ou  de

membros  da  família.  São  pessoas  com  que  as  vítimas  têm  laços  afetivos.

Normalmente apresentam bom nível de escolaridade, são sedutores e têm alto poder

de convencimento. Alguns são empresários que trabalham ou se dizem proprietários

de casas de show, bares, falsas agências de encontros, matrimônios e modelos. As

propostas  de  emprego  que  fazem  geram  na  vítima  perspectivas  de  futuro,  de

melhoria da qualidade de vida.

No  tráfico  para  trabalho  escravo,  os  aliciadores,  denominados  de  ‘gatos’,

geralmente  fazem  propostas  de  trabalho  para  pessoas  desenvolverem  atividades

laborais na agricultura ou pecuária, na construção civil ou em oficinas de costura. Há

casos  notórios  de  imigrantes  peruanos,  bolivianos  e  paraguaios  aliciados  para

trabalho análogo ao de escravo em confecções de São Paulo.”

Acreditamos  que,  por  prejudicarem  a  lucratividade  das  empresas,  tais  sanções

devem  se  mostrar  especialmente  eficazes,  constituindo-se  numa  contribuição

importante ao combate deste que é um dos flagelos sociais mais devastadores do

nosso tempo.

Por  tais  motivos,  solicito  o concurso dos  nobres pares  para  a aprovação desta

proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Direitos  Humanos  e

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

PROJETO DE LEI Nº 4.562/2013       

Dá denominação à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica denominada estrada Paulo Geraldo Cardoso o trecho de 34km de

rodovia que liga o trevo da MG-446, no Município de Nova Resende, ao trevo da MG-

184, passando pelo Município de Conceição da Aparecida.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Sr. Paulo Geraldo Cardoso.

O ex-prefeito Paulo Geraldo Cardoso nasceu em 17/10/1963, filho de José Gabriel

Cardoso (ex-prefeito de Nova Resende) e Terezinha Cândido Cardoso; casou-se com

Rosemare Augusto Pereira Cardoso e teve três filhas: Mirian Mara Cardoso, Pauliane

Tereza Cardoso e Camila Eduarda Cardoso.

Administrou Nova Resende de 1º/1/1993 a 31/12/1996. Na sua gestão, preocupou-

se com o salário dos educadores, reajustando-o sempre que possível. Mister se faz

ressaltar  algumas  obras  executadas  em  sua  gestão:  inauguração  do  Hospital

Municipal Santa Rita,  equipamentos e conclusão (único existente até o momento);

asfaltamento do Bairro Lavapés, da Rua Coronel Joaquim Firmino da Silva, das ruas

do Bairro São João, da Rua Arcanjo Bachião; rede de esgoto na Vila Dorinto Morato,

entre  outros  bairros;  aquisição de veículos  para  o  transporte  escolar;  reforma de

escolas rurais, construção de poço artesiano e construção de quadra esportiva no

distrito  de  Petúnia  e  construção  do  Ginásio  Poliesportivo  Alcides  Tomé da  Silva.

Entregou a prefeitura em ordem e faleceu em 13/8/2006.

Pelas  razões  mencionadas,  apresentamos  esta  proposição  aos  nobres  pares,

ressaltando a importância de sua aprovação pelo legislativo mineiro.
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- 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 4.563/2013 

Altera o art.  3°  da Lei  nº  20.805,  de 26 de julho  de  2013,  que dispõe sobre o

quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em

candidatos  à  permissão  para  dirigir  veículo  automotor,  à  renovação  da  Carteira

Nacional de Habilitação e à troca de categoria e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica o art.  3° da Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013,  acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 3° - (...)

Parágrafo único - Nos Municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido

no caput, poderá ser credenciado um estabelecimento comercial fabricante de placas

e tarjetas para veículos automotores.".

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O art. 3° da Lei 20.805 determina que os estabelecimentos comerciais

fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores serão credenciados na

proporção  de  um  estabelecimento  para  cada  40  mil  eleitores  registrados  nos

municípios integrantes de unidade regional da Polícia Civil de Minas Gerais, conforme

dados atualizados do TRE-MG, estendendo, assim, a esse tipo de estabelecimento

comercial o que o art. 1° determina. Entretanto, o parágrafo único desse mesmo art.

1° ressalta que nos municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido no

caput poderá ser credenciada uma clínica.

Dessa forma, embora estabeleça um quantitativo para instalação de clínicas em

municípios mais populosos, a lei faculta o estabelecimento de uma clínica nos menos

adensados.

Ora,  um  contingente  de  40  mil  eleitores  pressupõe  população de município  de

médio porte. Assim, o texto atual da lei  nega a pequenos empresários da grande
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maioria dos 853 municípios mineiros a possibilidade de montar uma fábrica de placas

e tarjetas, privilegiando, dessa forma, os grandes fabricantes.

Este projeto busca,  portanto,  dar  aos fabricantes de placas e tarjetas  a mesma

oportunidade que a  lei  atual  oferece às  clínicas médicas e  psicológicas,  ou  seja,

tornar  também  possível  a  instalação  desse  tipo  de  fábrica  nos  municípios  com

número de eleitores inferior a 40mil.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.564/2013

Torna  obrigatória  a  informação  do  grupo  sanguíneo  e  do  fator  RH  nas  fichas

escolares dos alunos das redes pública e particular de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino público e particular do Estado farão constar

o tipo do  grupo sanguíneo e o fator RH nas fichas de matrícula de seus alunos,

quando estes dados estiverem disponíveis e mediante autorização dos alunos ou de

seus responsáveis legais.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, serão aceitos os

resultados fornecidos pelos exames realizados nas unidades públicas de saúde ou

em laboratórios particulares.

Art. 2º - Serão incluídos também nas fichas de matrícula os resultados de testes

antialérgicos,  de  glicemia  ou  outros,  a  pedido  da  família,  que  providenciará  os

exames necessários.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

João Leite

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade proteger a saúde dos alunos que

estudam nas redes pública e particular de ensino do Estado, por meio do registro do

grupo sanguíneo e do fator RH em suas fichas de matrícula.

É de suma importância ter conhecimento do tipo sanguíneo para que em qualquer

eventualidade haja celeridade no socorro.

No que tange ao aspecto legal desta proposição, a Constituição Federal, em seu
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art.  23,  II,  enumera entre  as  competências  comuns da União,  dos estados e dos

municípios o cuidado com a saúde e a assistência públicas. O art.  24, XII,  atribui

competência à União e aos estados para legislar concorrentemente sobre proteção e

defesa da saúde, e, no art. 196, é dito que “a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Isso posto, julgamos necessária a ação governamental, pelo que contamos com o

apoio dos nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.565/2013

Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa estadual Xadrez na Praça e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir o programa estadual

Xadrez na Praça, a ser implementado nas praças públicas, parques ou áreas de lazer

estaduais.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  Estadual  poderá  firmar  parcerias  com  os

Municípios Mineiros para implantação do Programa Estadual “Xadrez na Praça” nas

áreas públicas municipais.

Art. 2º - O programa estadual Xadrez na Praça consistirá em um conjunto de ações

do Poder Executivo que visem a:

I  -  promover,  fomentar  e  estimular  a  prática  do  jogo  de  xadrez  nos  espaços

públicos;

II - promover ampla divulgação, junto à sociedade, dos benefícios e vantagens da

prática do jogo de xadrez no desenvolvimento e fortalecimento do raciocínio por parte

de seus praticantes.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos do programa estadual Xadrez na Praça, o

Poder Executivo poderá:

I  -  firmar  convênios  com  clubes,  associações  e  federações  que  pratiquem  a
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atividade do jogo de xadrez, para a promoção do ensino e difusão da prática do jogo

de xadrez;

II - buscar apoio e parceiros para patrocínios de campeonatos entre os praticantes

da sociedade em geral;

III  -  firmar  convênios,  visando  a  implementação  de  projetos  para  a  promoção,

ensino e difusão do jogo de xadrez voltado para as comunidades carentes.

Art. 4º - O Poder Executivo incentivará e apoiará competições oficiais de xadrez

anualmente, com a participação, sempre que possível, de alunos de todas as escolas

da rede pública de ensino ou privadas.

Art. 5º - Serão instaladas mesas de alvenaria para a prática do jogo de xadrez nas

praças, parques e área de lazer existentes.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

João Leite

Justificação: Em dezenas de países, o xadrez faz parte do currículo escolar e do

aprimoramento complementar.

É um esporte que não faz diferenciação de sexo, idade, condição social, raça nem

biótipo, podendo ser praticado por deficientes visuais, auditivos e físicos em geral, em

igualdade de condições com os não deficientes. De baixo custo, é um esporte que

ajuda no desenvolvimento das habilidades mentais das pessoas, cooperando com a

atenção  e  a  concentração,  o  julgamento  e  o  planejamento,  a  imaginação  e  a

antecipação, a memória, a vontade de vencer, a paciência, o autocontrole, o espírito

de decisão, a lógica matemática, o raciocínio analítico e sintético, a criatividade e a

inteligência.

O  xadrez  constitui  um  sistema  de  estímulo  intelectual  capaz  de  aumentar  o

quociente de inteligência das crianças, oferecendo aos participantes um método de

raciocínio e de organização das relações abstratas e dos elementos simbólicos.

Grande  impulsionador  da  imaginação,  que  também  contribui  para  o

desenvolvimento da memória, da capacidade de concentração e da velocidade de

raciocínio, é o segundo esporte mais praticado no mundo, abaixo apenas do futebol,

e desempenha um importante papel socializante, por ensinar a lidar com a derrota e
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com a vitória, sendo capaz de mostrar as consequências de atitudes displicentes, que

não tenham sido previamente calculadas e,  por  conseguinte, estimula o hábito de

refletir antes de agir, além de ensinar a arcar com as responsabilidades dos próprios

atos.

É um passatempo agradável e instrutivo que entreteve grandes personalidades de

nossa história,  como Napoleão,  Einstein,  Voltaire,  Goethe,  Montesquieu,  Benjamin

Franklin, Victor Hugo, Machado de Assis e Monteiro Lobato, para citar apenas alguns.

O xadrez contribui para o desenvolvimento das faculdades mentais, estimulando a

atividade intelectual e estabilizando a personalidade de crianças e jovens durante seu

crescimento. Isso é evidente, sobretudo, na puberdade: crianças que jogam xadrez

apresentam menos crises decorrentes das transformações dessa fase etária do que

as que não jogam.

O  raciocínio  lógico  e  a  capacidade  de  cálculo  são  estimulados,  produzindo

excelentes resultados no desempenho escolar, com destaque particularmente notável

nos casos da física e da matemática.

O xadrez ensina a criança a avaliar as consequências dos seus atos, tornando-as

mais  prudentes  e  responsáveis.  Também  em  pesquisas  realizadas  na  Inglaterra,

chegou-se  à  conclusão  de  que  a  concentração  e  a  habilidade  em  formular,  e

posteriormente  concretizar  planos  no tabuleiro,  contribui  significativamente  para  a

tomada execução de decisões no jogo muito mais importante, que é o jogo da vida.

No caso de adultos e idosos, o xadrez contribui  preservando por mais tempo a

agilidade mental, ajudando a evitar doenças neurológicas.

A possibilidade de jogar xadrez em praças públicas proporciona não apenas mais

uma opção de lazer,  mas a possibilidade de valorizar  o raciocínio através de um

exercício lúdico. Segundo Charles Partos, mestre internacional suíço, o aprendizado

e a prática do xadrez desenvolvem as seguintes habilidades:

- a atenção e a concentração;

- o julgamento e o planejamento;

- a imaginação e a antecipação;

- a memória;

- a vontade de vencer, a paciência e o autocontrole;
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- o espírito de decisão e a coragem;

- a lógica matemática, o raciocínio analítico e sintético;

- a criatividade;

- a inteligência;

- a organização metódica do estudo;

- o interesse pelas línguas estrangeiras.

Educadores  brasileiros  têm  desenvolvido  projetos  como  o  xadrez  na  escola,

estimulando  e  introduzindo  seus  alunos  nessa  prática  saudável.  Os  relatos  se

sucedem, sempre com resultados animadores, mas ficam, no entanto, sustentados

apenas pela força de vontade de uns poucos que conhecem e acreditam no trabalho

e não conseguem muito mais do que suas fronteiras, uma vez que não dispõem do

apoio institucional do aparato estatal.

Portanto,  em face  da  relevância  da  matéria  que poderá  beneficiar  a  população

mineira, solicito o apoio dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.566/2013

Declara de utilidade pública a Associação Vidas Deficiente - AVD -, com sede no

Município de Bugre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vidas Deficiente - AVD -,

com sede no Município de Bugre.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação Vidas Deficiente é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

que tem por objetivo promover a cultura em geral, ações de assistência social, de

educação integrada e de saúde da criança e da família, promovendo assim a inclusão

social de crianças, adolescentes e idosos, bem como a melhoria da qualidade de vida

da sociedade.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  associação,  contamos  com o
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apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

 PROJETO DE LEI Nº 4.567/2013

Dá a denominação de Deputado Estadual Valdir Melgaço ao trecho da Rodovia MG-

060 que liga o Município de São José da Varginha ao de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Deputado Estadual Valdir Melgaço o trecho da Rodovia

MG-060 que liga o Município de São José da Varginha ao de Papagaios.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação:  Com  este  projeto  se  deseja  prestar  uma  homenagem  ao  político,

advogado e produtor rural Valdir Melgaço, que nasceu na cidade de Pequi, em 10 de

junho de 1928,  filho  do fazendeiro  e  político municipal  Viriato  Melgaço e  de Nair

Barbosa. Foi casado com Eleusa Garcia Melgaço e teve três filhos. Diplomado pela

Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  Minas  Gerais  em  1951,  foi  nomeado

promotor de Justiça, mas não chegou a assumir o cargo, optando pelo exercício da

advocacia em Uberlândia,  cidade na qual  foi  eleito  vereador,  por  duas vezes.  Na

Câmara Municipal, foi presidente da Comissão de Justiça e líder da bancada da UDN.

Valdir Melgaço foi deputado estadual por três mandatos consecutivos, da 5ª à 7ª

Legislatura  (1963-1975).  Foi  1º-vice-presidente  da  Comissão  Executiva  da

Assembleia (1969), vice-líder da UDN (1964) e da Arena (1970), vice-presidente das

Comissões de Constituição,  Legislação e Justiça (1963-1965)  e de Constituição e

Justiça (1973) e membro das Comissões de Siderurgia e Mineração (1965 e 1971),

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas (1966 e 1972), de Redação (1971), de

Fiscalização Financeira e Tomada de Contas (1972-1974) e de Economia e Obras

Públicas (1974).

Também foi diretor administrativo da empresa de economia mista Companhia de
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Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais  - Casemg - e integrou a diretoria da

Companhia de Telefones do Brasil Central. Em Uberlândia, dirigiu o jornal Correio de

Uberlândia,  presidiu  o  Uberlândia  Esporte  Clube  e  fez  parte  da  sociedade  que

controla a emissora de rádio local. Faleceu em 31/7/2012, aos 84 anos.

- 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 4.568/2013

Reconhece Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Município de Cordisburgo reconhecido como a Capital Mineira da

Cultura.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A riqueza cultural de Cordisburgo enobrece o Estado de Minas Gerais,

com suas oficinas literárias, de música, de artes plásticas e de fotografia, palestras,

apresentações teatrais, lançamento de livros, feiras de artesanato e shows musicais.

Não bastasse tudo isso, tem como filho ilustre o escritor Guimarães Rosa, cuja obra

é marcada pela linguagem popular, trazendo fortes traços da narrativa falada, com

realismo mágico,  regionalismo,  liberdades  e invenções linguísticas  e neologismos,

conciliando o homem de cultura excepcional, o pesquisador obstinado e o escritor de

rara criatividade. Além do mais, o turismo cultural e de pesquisadores em Cordisburgo

aliado  à  participação  efetiva  da  comunidade  nessas  atividades  amplia

significativamente  o  reconhecimento  do  Estado  de  Minas  Gerais  como  cerne  de

cultura no cenário nacional e internacional. A exemplo disso, o cientista dinamarquês

Peter Lund, considerado o pai da paleontologia brasileira e estudioso da Gruta do

Maquiné,  que  possui  belezas  naturais  de  raro  primor,  encantou-se  pela  cidade  e

deixou um legado de muita importância para os estudiosos e para os visitantes que

vislumbram as maravilhas da gruta.

As  manifestações  populares  folclóricas  também  engrandecem  este  contexto
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cultural,  com apresentações do congado,  do  grupo de  contadores de histórias  de

Miguilim, folia de reis e tantas outras.

Portanto, peço aos nobres parlamentares o apoio para a aprovação deste projeto

de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.569/2013

Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Casa do Caminho, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fraternidade  Espírita  Casa  do

Caminho, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Fraternidade Espírita Casa do Caminho, fundada em 6 de junho de

1982,  é  uma  associação  religiosa,  filantrópica,  educacional  e  cultural,  sem  fins

econômicos, regida por seu estatuto e pelas leis vigentes.

A  entidade,  no  cumprimento  de  suas  atividades,  observa  sempre  o  seguinte

mandamento:  “Amai-vos  uns  aos  outros”.  Isso  quer  dizer  que  contribui  com  o

trabalho, com a solidariedade, com a tolerância e a paz para que o amor universal se

expanda entre as criaturas, em harmonia com a natureza.

Cabe destacar ainda que, de acordo com o art. 33 de seu Estatuto, os cargos da

diretoria e departamentos serão exercidos gratuitamente.

Nesses termos, conto com a aprovação deste Projeto de Lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.570/2013

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Monte Horebe, com sede no

Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Monte Horebe,

com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Tenente Lúcio 

Justificação: A Casa de Recuperação Monte Horebe é uma entidade privada sem

fins lucrativos, de natureza beneficente, com sede no Município de Uberlândia, que

tem  por  finalidade  a  promoção  da  assistência  social  às  minorias  excluídas,  com

especial atenção ao tratamento e recuperação de dependentes químicos, bem como

à defesa dos direitos do idoso, da mulher e da criança.

A instituição trabalha também na busca da inclusão e reinserção dos recuperandos

no mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes e estágios para os

treinandos sob sua responsabilidade.

Considerando a importância das atividades da Casa de Recuperação Monte Horebe

de Uberlândia, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para

a provação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/2013 

Cria o Fundo Estadual de Proteção à Fauna e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Proteção à Fauna, que tem por objetivo o

financiamento, o investimento, a expansão e o aprimoramento contínuo das ações

destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas

de prevenção de zoonoses.

Art.  2°  -  Os recursos  do  Fundo Estadual  de  Proteção à  Fauna destinam-se às

seguintes finalidades:

I  -  financiar,  investir  em programas e projetos relativos  ao bem-estar  e controle

animal;
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II  -  implantar  e  desenvolver  programas  de  controle  populacional  que  incluam

registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos;

III - fiscalizar e aplicar as normas previstas em legislação de proteção e controle

animal e aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda,

uso, transporte, tráfego e demais regulações concernentes aos animais domésticos e

domesticados;

IV  -  apoiar  programas  e  projetos  que  visem  a  defender,  oferecer  tratamento  e

destinação aos animais;

V - promover a educação e a conscientização;

VI - informar e divulgar as ações, os programas e os projetos em desenvolvimento,

as medidas preventivas e profiláticas e as normas, os princípios e os preceitos de

bem-estar animal;

VII - capacitar agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito

público ou privado.

Art. 3° - Constituem receita do Fundo:

I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;

III  -  doações,  legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito

público ou privado;

IV - doações de entidades internacionais;

V -  recursos provenientes da arrecadação das  multas  impostas  por  infrações  à

legislação  de  proteção  aos  animais  e  às  normas  de  criação,  comercialização,

propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais regulações municipais

concernentes aos animais domésticos e domesticados;

VI - transferências ou repasses financeiros oriundos de convênios celebrados com

os governos federal e estadual, destinados à execução de planos e programas de

interesse  comum  no  que  concerne  às  ações  de  promoção  do  bem-estar  animal,

prevenção e salvaguarda da saúde pública;

VII  -  empréstimos  nacionais,  internacionais  e  recursos  provenientes  de  ajuda e

cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;

VIII - outras receitas eventuais.
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Art. 4° - A gestão financeira dos recursos do Fundo Estadual de Proteção à Fauna

será feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Art. 5° - Fica criado o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Proteção à Fauna,

que será presidido pela Secretaria de Estado de Saúde, na forma que seu Regimento

Interno dispuser, e composto por oito membros efetivos:

I - um representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente;

II  -  dois  representantes  de  organização  não  governamental  de  defesa  animal,

legalmente constituída;

III - um representante de entidade de classe veterinária;

IV - um representante das universidades sediadas no Estado;

V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VI - um representante do Ministério Público Estadual.

Art. 6° - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês.

§ 1° - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, admitindo-se uma

recondução.

§  2°  -  As  decisões  do  Conselho  serão  tomadas  mediante  votação  por  maioria

simples, com a presença mínima de três de seus membros, cabendo ao Presidente o

voto de qualidade.

§ 3° - O funcionamento do Conselho e as atribuições dos membros serão fixados

em seu Regimento Interno.

Art. 7° - Compete ao Conselho Diretor:

I - estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Estadual de Proteção à Fauna;

II - aprovar todas as operações de financiamento;

III  -  administrar  e  prover  o  cumprimento  da  finalidade  do  Fundo  Estadual  de

Proteção à Fauna;

IV  -  opinar  quanto  ao  mérito  na  aceitação  de  doação,  legados,  subvenções  e

contribuições de qualquer natureza;

V - fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento;

VI - prestar contas à sociedade civil do Fundo Estadual de Proteção à Fauna.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2013.
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Fred Costa

Justificação:  O projeto de lei  ora apresentado é  mais  um passo em direção ao

fortalecimento  de  nossa  bandeira:  a  defesa  da  causa  animal.  Trata-se  de  uma

iniciativa  que pretende viabilizar  o financiamento,  o  investimento,  a expansão e o

aprimoramento contínuos das ações destinadas ao controle animal, à promoção do

bem-estar e à implementação de medidas de prevenção de zoonoses.

Sabemos que a matéria merece profunda discussão e suscita apurada sensibilidade

relativamente  a  questões  ligadas  à  causa  animal,  e  por  isso  apresentamos  este

projeto, pois estamos convencidos de que a sociedade precisa rediscutir  posturas

relativas a tais questões e tomar um rumo mais amadurecido e acertado quanto à

preservação e defesa da natureza.

Sendo assim, contamos com apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

-  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 4.572/2013

Declara de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -, com sede no

Município de Bugre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -,

com sede no Município de Bugre.

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

Sala de Reuniões, 1º de outubro de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação Instituto Semear - AIS - é uma entidade civil sem fins

lucrativos que tem como alguns de seus objetivos promover a assistência social, a

cultura,  o  esporte,  a  preservação  e  a  defesa  do  meio  ambiente,  entre  outros,

contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade através

dos serviços que presta.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação Instituto Semear -AIS

-, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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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 5.702/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  1ª  Delegacia  Regional  de

Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora  pela  prisão  de  um  homem e seis  mulheres  e  pelo

fechamento de uma central do jogo de bicho que movimentava aproximadamente 50

mil reais por dia na região.

Nº 5.703/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sgt. BM Ricardo Martins Pinto, lotado no 3º BBM, por

seu ato de honestidade ao encontrar e devolver uma bolsa que continha 8.000 reais e

documentos  no  aeroporto  de  Recife.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  5.704/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esporte pedido de providências para a instalação de academia popular

nas  Praças  JK,  XV  de  Novembro  e  da  Rodoviária,  no  Município  de  Prata.  (-  À

Comissão de Esporte.)

Nº  5.705/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação do Curso Auxiliar em

Saúde Bucal no Município de Araxá. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.706/2013, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Alfenas  pelo  144º  aniversário  desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.707/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Jornal Araxá por seus oito anos de atividades e pela reedição

do Prêmio Liderança. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.708/2013,  do  deputado Bosco,  em que solicita  seja  encaminhado voto  de

congratulações com o Centro Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá - pelo

aniversário de 40 anos dessa instituição.

Nº  5.709/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de



218
____________________________________________________________________________

congratulações  com  a  Prof.  Catia  Maria  Lemos  Melo  Zema  e  com  o  Centro

Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá - pelo lançamento do volume 2 do livro

Egressos do Uniaraxá Vol.,  em setembro de 2013.  (-  Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 5.710/2013, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com a  equipe  de handball  feminino  da  Escola  Estadual  Maria

Guilhermina Pena, no Município de Conselheiro Pena. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 5.711/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais e militares que menciona pela atuação

em operação conjunta que resultou na maior apreensão de drogas do Município de

Juiz de Fora.

Nº 5.712/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona pela  prisão  de  um

jovem de 19 anos e apreensão de 200 pedras de  crack no Município de Lavras. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.713/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretária  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.

Nº 5.714/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  informação  acerca  dos  motivos  que

fundamentaram a construção de pontes provisórias  no trecho da BR-367 que liga

Salto da Divisa a Jacinto.

Nº 5.715/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Transportes  pedido  de informações  sobre  obras  públicas  visando  à

melhoria das condições da MG-290, na região Sul de Minas Gerais.

Nº 5.716/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre o calendário de execução das

obras programadas para a readequação do trevo e da confluência da MG-167 com

BR-265, em Santana da Vargem.

Nº 5.717/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  a  lista  de  empresas  de

prestação de serviços e consultoria e suas respectivas áreas de atuação, bem como

o número e a função dos trabalhadores à disposição.

Nº 5.718/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  o  novo  contrato  de

asfaltamento para o trecho que liga o Distrito de Senhora do Carmo, em Itabira, ao

Município de Itambé do Mato Dentro.

Nº  5.719/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre o atraso no envio

de  recursos  do  Programa  de  Educação  Profissionalizante  para  a  Fundação

Educacional Alto Médio São Francisco, no Município de Pirapora, que ocasionou a

paralisação dos professores da instituição a partir do dia 16/9/2013.

Nº  5.720/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  os

problemas  verificados  na estação  de  tratamento  de  esgoto  do  Município  de  Três

Marias e o cronograma de retorno completo às atividades. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº  5.721/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para suspender

os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, visando a

interromper  temporariamente  o  transporte  de  minério  no  Estado,  até  que  seja

aprovado o novo marco da mineração.

Nº  5.722/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento Nacional de Produção Mineral pedido de providências

para  suspender  os  processos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos

minerários,  até  que  seja  aprovado o  novo marco da  mineração.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  5.723/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Igam  pedido  de  providências  para  aumentar  a  interação  e  o

acompanhamento junto às bacias hidrográficas, principalmente no que diz respeito às

situações  de estiagem e enchentes,  e  notificação acerca  da situação extrema de
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escassez de água na Bacia do Rio Doce.

Nº  5.724/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional das Águas pedido de providências para aumentar a

interação e o acompanhamento junto às bacias hidrográficas, principalmente no que

diz respeito às situações de estiagem e enchentes, e notificação acerca da situação

extrema de escassez de água na Bacia do Rio Doce.

Nº  5.725/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Serviço Geológico do Brasil - CPRM - pedido de providências para

elaborar  estudo  acerca  das  águas  minerais  de  São  Lourenço,  contemplando  o

mapeamento das áreas de recarga, a análise da composição química e a avaliação

das propriedades curativas dessas águas.  (-  Distribuídos  à Comissão de Minas e

Energia.)

Nº  5.726/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

situação de desembolso financeiro para os projetos aprovados pelo Fhidro para 2013,

especificando os recursos já aprovados, mas ainda não repassados, bem como sobre

os  possíveis  entraves  ou  pendências  que  estejam  dificultando  a  aprovação  dos

projetos.

Nº 5.727/2013, da Comissão Extraordinária das Águas, em que solicita seja enviado

ao Coordenador de Defesa Civil pedido de informações sobre a existência e o teor de

plano  operativo,  bem  como  a  estrutura  existente  à  disposição  desse  órgão,

especialmente  na  região  da  Bacia  do  Rio  Doce.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  5.728/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Santo  Antônio  pedido  de

providências para suspender a outorga de uso da água para o Projeto Minas-Rio,

tendo em vista a denúncia apresentada em audiência pública dessa comissão sobre

ameaça à garantia do uso múltiplo das águas. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  5.729/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ibama pedido  de  providências  para  suspender  os  processos  de

licenciamento ambiental  de empreendimentos minerários  até que seja aprovado o
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novo marco da mineração.

Nº  5.730/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Copam pedido de providências  para suspender os processos de

licenciamento ambiental  de empreendimentos minerários  até que seja aprovado o

novo marco da mineração. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  5.731/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do Igam pedido de providências para classificar, em

caráter de urgência, os cursos d`água em Conceição do Mato Dentro, especialmente

aqueles que não sofreram intervenções das obras do projeto Minas-Rio, visando a

estabelecer metas de qualidade e a assegurar os usos preponderantes estabelecidos.

(- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  5.732/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente pedido de providências para agilizar o

exame dos ofícios da Presidência da República que encaminharam a solicitação de

viabilização de pequenos barramentos de cursos d'água para uso em propriedades

rurais, por meio do enquadramento desses barramentos como interesse social. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.733/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Benjamin Mário Baptista Filho,  presidente da Fundação

Arcelor Mittal Brasil, pelos 25 anos de criação dessa instituição. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 5.734/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 56º BPM,

na 17 RPM, pela prisão de dois homens e apreensão de um adolescente infrator por

tráfico de drogas no Município de Itajubá e seja dada ciência deste requerimento aos

congratulados e ao Comando-Geral da Polícia Militar, para que faça constar de suas

pastas funcionais a referida manifestação.

Nº 5.735/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 202ª Cia.

PM, do 40º BPM, que, mesmo feridos, apreenderam dois menores que assaltaram um

taxista nesta capital e seja dada ciência deste requerimento aos congratulados, bem
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como ao Comando-Geral da PMMG, para que faça constar de suas pastas funcionais

a referida manifestação.

Nº 5.736/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 2º GP do 5º

Pel. da 83ª Cia do 26º BPM, pela prisão de José Eustáquio Ferreira por porte ilegal de

armas e pela apreensão da arma no Município de Santa Maria de Itabira e seja dada

ciência  deste  requerimento  aos  congratulados,  bem  como ao  Comando-Geral  da

PMMG, para que faça constar de suas pastas funcionais a referida manifestação. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.737/2013, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Matusalém Dias Sampaio, presidente da Cooperativa de

Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda., por ocasião do 50º aniversário dessa

cooperativa, a ser comemorado em 17 de outubro. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.738/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulada moção

de aplauso aos organizadores do Festival Itajubense de Cultura e Arte pela realização

de sua 3ª edição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  5.739/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  em  Minas  Gerais  pedido  de

providência para agilizar o atendimento ao ofício do Incra que encaminha solicitação

dessa  comissão  de  informações  acerca  da  atual  demanda  de  água  para

abastecimento  público  nos  assentamentos  de  reforma  agrária  no  Estado.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  5.740/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos organizadores da Feira Regional, Industrial, Comercial

e de Turismo de Itajubá, edição 2013, que reuniu empresas dos setores industrial,

comercial  e  de serviços, além de Prefeituras  e Associações comerciais de toda a

região. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.741/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de

Minas Gerais que no dia 18/9/2013 se apresentaram na Imprensa Oficial; e que seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providência  para  que seja
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concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.742/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  57º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram em ocorrência em Itanhandu que resultou na prisão de uma pessoa e na

apreensão  de  um  revólver  calibre  38,  um  fuzil  7.62,  um  revólver  calibre  32,  um

revólver calibre 22, uma pistola 9 mm, uma balança de precisão, duas algemas, um

spray de  pimenta,  dois  aparelhos  celulares,  mais  cinco  armas  de  fogo  e  353

munições de vários calibres; e que seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido de providência para que seja concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.743/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  da  1ª  Companhia  de  Polícia  Militar

Independente pela atuação em ocorrência, em Nova Lima, que resultou na prisão de

uma pessoa e na apreensão de duas pistolas, dois revólveres, duas carabinas, um

rifle, 15 facas e 360 cartuchos de diferentes calibres; e que seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  seja  concedida

recompensa aos referidos militares.

Nº 5.744/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  26º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram  em  ocorrência,  em  Itabira,  que  resultou  na  prisão  de  uma  pessoa,  na

apreensão  de  um  menor,  de  um  facão,  dois  celulares,  1.924  kg  de  maconha

prensada,  218g  de  crack,  514g  de  cocaína  e  uma  balança  digital;  e  que  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providência  para  que seja

concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.745/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  55º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela

atuação em ocorrência, no dia 23/9/2013, em Buritizeiro, que resultou na apreensão

de um menor, 26 pés de maconha, armas de fogo, várias munições e dinheiro e na

prisão de cinco  pessoas;  e  que seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da  PMMG

pedido de providência para que seja concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.746/2013, do deputado Cabo Júlio, em que solicita a seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  16º  Companhia  de  Polícia  Militar
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Independente pela atuação conjunta, em 23/9/2013/,  em Conceição do Rio Verde,

que  resultou  na  apreensão  de  uma  algema,  registros  de  armas  vencidos,  410

cartuchos e oito armas de fogo de diversos calibres e na prisão de uma pessoa; e que

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que seja

concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.747/2013, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  delegada  de  polícia  Rosângela  Tulher  pelo  trabalho

desempenhado com excepcional zelo e admirável qualidade em suas rotinas de digna

autoridade  policial  titular  da  3ª  Delegacia  de  Plantão  do  Detran,  referenciada  na

revista Veja BH, edição de 18/9/2013.

Nº 5.748/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam de Polícia Militar que em

26/9/2013  atuaram  em  ocorrência,  no  Bairro  Alto  Vera  Cruz,  que  resultou  na

apreensão  de  16  quilos  de  maconha,  200  gramas  de  cocaína,  uma balança  de

precisão  e  munições  e  na  prisão  de  uma  pessoa;  e  que  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  seja  concedida

recompensa aos referidos militares.

Nº 5.749/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Pouso Alegre, que

atuaram na ocorrência na cidade de Pouso Alegre, em 27 de setembro, que resultou

na  apreensão  de  aproximadamente  22  quilos  de  maconha  e  na  prisão  de  duas

mulheres;  e  que  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providência para que seja concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.750/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os  policiais  militares  do  27º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela

atuação  na  ocorrência,  em  23  de  setembro,  no  Município  de  Lima  Duarte,  que

resultou na apreensão de 8 kg cocaína e na prisão de duas pessoas; e que seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providência  para  que seja

concedida recompensa aos referidos militares.

Nº 5.751/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  pela  realização  da  operação  policial
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denominada "Faixa de Gaza", que resultou no cumprimento de mandado de prisão de

Igor  Maurício  Freitas,  considerado  indivíduo  de  alta  periculosidade;  e  que  do

requerimento seja dada ciência aos policiais,  bem como ao Chefe da Polícia Civil

para que se faça constar em suas pastas funcionais a referida manifestação

Nº 5.752/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar pela

atuação em ocorrência, no dia 24/9/2013,  no Bairro São Gabriel,  que resultou na

prisão  de  uma  pessoa,  na  apreensão  de  dois  menores,  de  duas  balanças  de

precisão, três celulares, 621 pinos de cocaína, 91 pedras de crack, aproximadamente

2,5 kg de maconha, mais nove buchas da mesma droga, uma munição calibre 9 mm

e mais quatro munições calibre 38; e que seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providência para  que seja concedida recompensa aos referidos

militares. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.753/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campo Belo pelos 134 anos desse município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.754/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja incluído, nesta Secretaria,

o programa Insulina Injetável por Caneta Descartável. (- À Comissão de Saúde.)

Questões de Ordem

O deputado Célio  Moreira -  Sr.  Presidente,  muito  obrigado.  Gostaria  de  fazer  o

registro de um acontecimento relativo à Justiça, que ocorreu na cidade de Corinto. O

prefeito  Niltinho  Ferreira,  eleito  democraticamente,  fora  cassado  por  denúncia  de

abuso  de  poder  econômico.  Isso  ocorreu  aqui  em  Belo  Horizonte.  Inicialmente  a

votação ficou empatada em 3 a 3, mas, depois, ficou 4 a 3, com o voto de desempate

de  quem  presidiu  a  reunião  anterior.  Ele  foi  acusado  de  ter  contratado  pessoas

durante a campanha, mas, em Brasília, no TSE, foi provada a sua inocência. Niltinho

passou por um momento muito difícil. Tanto ele como toda a sua família e aqueles

que trabalharam com muita transparência e dedicação. Ele foi afastado por 5 meses e

retornou  à  prefeitura,  com  muita  justiça,  para  retomar  o  desenvolvimento  e  o

progresso da cidade de Corinto. Então, gostaria aqui de registrar que foi uma vitória
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de 4 a 2 - a presidente não precisou votar - e foi provado que o prefeito Niltinho é um

prefeito  ficha-limpa,  que  trabalhou  corretamente.  Eleição  se  ganha  no  voto,  e  lá

sempre houve esse tipo de tentativa de ganhar no tapetão. Os ministros verificaram

que ele trabalhou corretamente. Então ele agora volta,  a cidade está mais alegre,

com uma expectativa muito grande de vê-lo continuar o trabalho que vinha fazendo.

Niltinho  foi  prefeito,  disputou  a  reeleição  e  ganhou,  como  disse  aqui,

democraticamente.  Ele  foi  afastado por  denúncias  infundadas  que foram julgadas

aqui; mas em Brasília o TSE concluiu que o prefeito Niltinho Ferreira estava correto.

Então, ele está retornando a Corinto. Foram feitas muitas acusações, há até pessoas

do  lado  contrário  que  ainda  dizem  que  ele  vai  sair.  Acabou  aquele  pesadelo,  a

perseguição. Sr. Presidente, para o senhor ter ideia - não o prefeito que assumiu a

vaga do Niltinho, o Sócrates, que é meu amigo -, foi colocada uma corja, um bocado

de bandido para administrar algumas secretarias. A Comissão de Saúde esteve em

Corinto, o vice-governador, Alberto Pinto Coelho, também esteve lá. Conseguimos um

recurso  junto  ao  governo  para  abrir  o  hospital  municipal,  a  Santa  Casa  de

Misericórdia de Corinto. Uma pessoa foi até Sete Lagoas, à superintendência, tentar

impedir esse convênio nesses três, quatro meses, um secretário “pé de chinelo”, que

não faz nada, nunca fez nada para a cidade e disse que iria construir um hospital.

Não dá conta de manter um posto de saúde e queria interromper um convênio que foi

feito para atender não só Corinto, mas Santo Hipólito, Monjolos, Augusto de Lima e

parte  da  cidade de  Morro  da  Garça.  Ele  tentou  interromper  esse  processo.  Mas

conseguimos retomar o andamento junto à Secretaria de Saúde. As obras estão em

pleno vapor. Será liberado agora outro recurso, que é parte desse convênio, para que

Corinto atenda o pessoal  que sai  de lá  e vai  para Curvelo, Sete Lagoas, Montes

Claros e Belo Horizonte. O hospital tem uma estrutura muito boa, e o processo será

retomado,  acredito,  daqui  a  poucos  meses.  Quero  deixar  esse  registro,  Sr.

Presidente,  e  agradecer  a  V.  Exa.  a  oportunidade.  O  prefeito  eleito  com  votos

democráticos em Corinto está retomando, o Niltinho Ferreira, com o Djalma do Osso,

pessoa honesta. Hoje, na cidade, veem-se as pessoas felizes, porque está realmente

voltando uma pessoa que tem compromisso com a cidade, uma pessoa de caráter, de

moral, de conduta ilibada, que, com toda certeza, continuará promovendo o progresso
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e  o  desenvolvimento  de  Corinto.  Parabéns  Niltinho,  parabéns  Djalma  do  Osso,

parabéns Corinto.

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, peço vênia para interromper o curso

normal da reunião. Vamos dar continuidade ao ciclo de debates, tão bem presidido

pela deputada Rosângela Reis e que é muito importante para Minas, porque mostra

os avanços dos 10 anos do Estatuto do Idoso em nosso Estado. Gostaria de registrar,

presidente, um ofício que recebi da Câmara Municipal de Capelinha, assinado por

todos  os  vereadores  de  todos  os  partidos,  que  solicita  a  esta  Casa  que  tome

providências  urgentes.  Amanhã,  Doutor  Wilson,  discutiremos  esse  assunto  na

Comissão de Saúde. O Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Diamantina, fundado

em 1901, com 112 anos de funcionamento, com quase 200 leitos, o único da região

do Alto Jequitinhonha que tem um CTI neonatal, está fechando as suas portas, por

completa impossibilidade de manter os serviços ao povo de Diamantina, à população

de Capelinha e de Itamarandiba. A partir  de então, deputado João Leite, todos os

pacientes dessa importantíssima cidade -  símbolo de Minas Gerais,  terra de J.K.,

cidade que está  crescendo e  se  desenvolvendo muito  -  terão  de recorrer  a Belo

Horizonte.  São  250km  que  separam  Diamantina  da  cidade  de  Belo  Horizonte.  O

hospital está com um déficit mensal de R$1.200.000,00, porque com o que ele produz

e arrecada por mês, por recursos próprios e passados pelo governo do Estado e

principalmente pelo déficit  vergonhoso da saúde pública deste país, não vai poder

continuar  a dar  assistência ao povo de Diamantina. Os vereadores de Capelinha,

todos  os  vereadores  -  estou  vendo  aqui  vereador  do  PSDB,  do  PDT,  do  PT  -

reconhecem hoje a gravidade desse fato. Então, ao lado de temas iguais a este que

estamos discutindo - a inserção e a situação do idoso em Minas Gerais -, temos de

dar  continuidade,  Dr.  Hely,  a  esse  movimento  que  a  Assembleia  de  Minas  está

fazendo. Temos de mostrar que, da forma como estão as coisas - o dinheiro sobrando

do governo federal para ser levado a Cuba, na tentativa de trazer milhares e milhares

de médicos -, vemos que não há nenhuma ação do governo federal para acudir a

saúde pública  no  nosso país.  Fico  triste  porque estamos  falando de um hospital

centenário,  de 112 anos de existência;  um hospital essencial ao povo do Vale do

Jequitinhonha,  com atendimento na área de cardiologia, na área de ortopedia,  na
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área de assistência, com o único CTI neonatal da região e que está fechando as suas

portas porque não há como manter o atendimento ao povo de Diamantina. Então,

queria  registrar  esse  fato  lamentável.  Foi  liberado  recurso  somente  do  Estado.

Estamos ajudando no que é possível, mas a essência da manutenção de um hospital

é o pagamento dos procedimentos. Hoje esse hospital paga para trabalhar, paga para

manter as suas portas abertas. Não há como fazer mais. O que está acontecendo em

Diamantina vai acontecer em cadeia, vamos ver isso em vários municípios mineiros e

em  vários  municípios  brasileiros.  Então,  queria  hoje  lamentar  esse  fato  e

cumprimentar  os  vereadores  de  Capelinha,  que  estão  promovendo  audiências

públicas, fazendo levantamento das cidades vizinhas, chamando os prefeitos para

ajudar.  O  governo  tem  feito  a  sua  parte,  por  meio  do  Pro-Hosp  e  de  repasses

voluntários de recursos. Mas, lá no fundo mesmo, sentimos que o governo federal

insiste nesse programa Mais Médico e não no programa Mais Saúde para o povo

brasileiro  e  para  o  povo  mineiro.  Parabéns  Câmara  Municipal  de  Capelinha  pela

iniciativa. Mas infelizmente temos esse fato. Quero registrar o fechamento do hospital

centenário, do Hospital Nossa Senhora da Saúde, na terra de J.K., numa das regiões

mais necessitadas de Minas Gerais, a região do Jequitinhonha, a porta de entrada do

Jequitinhonha, Diamantina. Muito obrigado.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  volto  a  ocupar  esta  tribuna,

rapidamente, por 2 ou 3 minutos, para somente fazer um apelo.  Semana passada,

esta Casa aprovou a redação final do projeto do código florestal de Minas Gerais, do

qual tive a honra de ser um dos autores. Esse projeto foi para sanção do governador

Anastasia. Gostaria, publicamente, de fazer um apelo para que o nosso governador,

ao  sancionar  o  código florestal,  não esqueça de sancionar  a Emenda nº  24,  que

redistribui  o  ICMS  Ecológico  em  Minas  Gerais,  fazendo  justiça  aos  municípios

mineiros  mais  pobres,  como os  do  Jequitinhonha e  os  do  Norte  do  Estado.  São

regiões onde a mata seca predomina e, pelo critério atual de distribuição, apesar de

serem as regiões mais preservadas de Minas, com 56% de cobertura vegetal, não

recebem  quase  nada  de  ICMS  Ecológico.  Os  grandes  poluidores  é  que  estão

recebendo  o  ICMS Ecológico.  O critério  estabelecido  hoje  prevê  rede  de esgoto,

estação  de  tratamento  e  coleta  seletiva.  Isso  tem  prejudicado  as  regiões  que
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preservam. Precisamos das matas preservadas, mas algo precisa ser feito para que o

Norte, o Jequitinhonha continue a ser o pulmão de Minas. Há um reconhecimento do

governo do Estado, por meio da emenda que aprovamos no código florestal,  que

equilibra a distribuição desse 1% do ICMS Ecológico. Isso não tira quase nada de

ninguém, mas melhora a arrecadação do ICMS para todos os municípios do Norte de

Minas, do Vale do Jequitinhonha e de parte do Mucuri. Ocupo este espaço para fazer

esse apelo ao governador Anastasia. Esta semana todos os prefeitos da região farão

pedidos ao governador, enviando cartas, telegramas e e-mails. Peço publicamente ao

governador - pois tenho certeza de contar com sua sensibilidade -, que olhe a nossa

região  e  sancione  a  Emenda  nº  24,  a  fim  de  que  possamos  fazer  justiça  na

distribuição  do  ICMS  Ecológico  em  Minas  Gerais.  Parabenizo,  mais  uma vez,  a

presidenta Dilma e o ministro Padilha pela coragem no enfrentamento desse grave

problema da saúde pública brasileira, da falta de médicos nas pequenas cidades do

Nordeste,  no  interior  do  País  e  nas  periferias  das  grandes  capitais.  Discordo  do

colega que me antecedeu, ao dizer que o governo envia um monte de dinheiro para

Cuba  para  termos  médicos  aqui.  Graças  a  Deus,  temos  médicos  cubanos  que

aceitam vir trabalhar aqui por R$10.000,00 e conforme as condições estabelecidas

pelo Ministério  da Saúde. No Brasil  estão faltando médicos. A prova disso é que,

mesmo pagando bons salários, as prefeituras não conseguem contratar médicos para

as cidades do interior. Esse é um programa arrojado e corajoso, capaz de enfrentar a

questão da saúde pública no Brasil,  bem como de garantir  médicos em todas as

cidades. Nossa presidenta Dilma está de parabéns pela coragem e determinação, por

ousar  e  enfrentar  esse  problema.  Os  governos  da  presidenta  Dilma  e  do  ex-

presidente Lula já venceram a fome, a pobreza, geraram 22 milhões de empregos

com carteira assinada. Hoje o Brasil é respeitado mundialmente. Mas esse problema

da saúde ainda nos envergonha. O governo está de parabéns por ter coragem de

fazer esse enfrentamento, mesmo contrariando parte da classe médica brasileira, que

discorda disso. A população que está nas pequenas cidades do interior deste País e

nas grandes periferias é que sofre na pele a falta de médicos. O governo acertou,

pois esse programa tem a aprovação do povo brasileiro,  o que foi constatado em

todas as pesquisas. Está de parabéns o ministro Padilha e a nossa presidenta Dilma.
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Presidente, muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Presidente, serei muito rápido. Quero enaltecer

este  evento  que  estamos  fazendo  aqui,  que  é  o  ciclo  de  debates  Dez Anos  do

Estatuto do Idoso. A Assembleia fez uma reflexão muito profunda. Muitas pessoas de

toda Minas Gerais trouxeram aqui suas experiências. Precisamos investir em políticas

públicas direcionadas ao idoso. Eu iria fazer um pronunciamento maior, mas está na

hora de iniciarmos os debates. Quero saudar a todos e externar a nossa preocupação

com todos os idosos de Minas Gerais. Obrigado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para a realização do ciclo de debates Dez Anos do

Estatuto do Idoso - Avanços e Desafios para um Envelhecimento Digno.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A presidente (deputada Rosângela Reis) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

A presidente -  A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/9/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras da deputada Maria Tereza Lara - Entrega de placa - Palavras do Sr. Tomaz

Antônio Brum - Palavras do presidente - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Associação  Comercial  e

Empresarial de Betim - ACE.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Tomaz Antônio

Brum, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Betim - ACE; vereador

Eutair Antônio dos Santos, da Câmara Municipal de Betim; Fernovedes Clareth Silva

e  Helvécio  Siqueira  Braga,  ex-presidentes  da  ACE;  e  Gilberto  Marques  de  Sá,

presidente  da  OAB -  Seção Betim;  e  a  Exma.  Sra.  deputada Maria  Tereza Lara,

autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Maria do Carmo, ex-

deputada e ex-prefeita de Betim; e dos Exmos. Srs. Fabrício Freire, secretário adjunto

de  Desenvolvimento  Econômico;  Ricardo  Lacerda,  coordenador  comercial  da

Federaminas; empresário Lorvandir Celestino Tavares; Fernando Correia, diretor do

Sinpro;  Frederico  Pacheco,  diretor  da  Associação  Mineira  de  Desenvolvimento

Humano, e com ele, também presentes, alguns atletas do time: Cézar Augusto Silva

Santos,  Bruno  Epifânio  e  Luan  Filipe  Silva.  Registramos  também  a  presença  do

Exmo. Sr. Neto, ex-secretário de Habitação. A todos, o nosso boa noite.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos todos a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Boa noite a todos, especialmente ao deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da

Assembleia de Minas,  aqui  representando o presidente da assembleia,  presidindo

essa reunião,  e é também da nossa querida Betim. Cumprimento também Tomaz

Brum, empresário bem-sucedido, mas que não pensa só nele, pensa na cidade, no

bem comum, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria da Aciabe, agora ACE.

Teremos um pouco de dificuldade de mudar, porque Aciabe é um nome realmente

muito forte,  mas essa mudança é importante, para ficar integrada com a entidade

nacional.  Cumprimento  também  o  Lorvandir,  nosso  amigo,  vice-presidente;

parabenizando todos os vice-presidentes, Helvécio e Joel; e a Joelma, porque temos

de lembrar também das mulheres na diretoria. Cumprimento o vereador Eutair, meu

amigo, que está conosco e aqui representa a Câmara Municipal de Betim; a OAB,

entidade tão importante para a nossa cidade, e o Dr. Gilberto Marques, que também

preside  o  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública  e  tem  dado  uma  grande

contribuição para a nossa cidade; a minha irmã, ex-prefeita de Betim, Maria do Carmo

Lara,  que,  na  sua  trajetória,  teve  uma  integração  muito  forte  com  a  Aciabe;  o

secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  atual  e  o  anterior,  Fabrício  Freire,  e

também o Cleanto, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico.

Quero cumprimentar a família do Sr. Aquileu. Quando falamos em Aciabe, Tomaz,

lembramos-nos do Vicente, que hoje trouxe toda a sua família. Vemos seus irmãos

aqui,  a Regina, a Carminha, a Nenzinha e o Alceu, e muitos foram meus colegas

quando  fui  adolescente  para  Betim.  Depois  de  uns  20  anos,  vejo  toda  a  família

reunida aqui,  deputado Ivair  Nogueira.  Lembramos-nos muito disso, certamente V.

Exa. também se lembra do Sr. Aquileu e da D. Zenite, lá nos bons tempos do anos

1960.  Sinto-me orgulhosa com a  presença de todos  vocês  e  da  Iasmin,  filha  do

Vicente.

Quero cumprimentar  também todos empresários,  comerciantes  e  os  assessores
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desta  Casa,  porque  não  seria  possível  trabalharmos,  se  não  tivéssemos  essa

assessoria  competente.  Quero  cumprimentar  também  nossa  assessoria,  que

trabalhou arduamente. Permitam-me cumprimentar meu esposo, que tem me dado

grande apoio na minha caminhada política.

Neste momento, quero dizer que me sinto extremamente orgulhosa de estar aqui

homenageando a Aciabe. Por quê? Porque realmente há mais de 40 anos moro em

Betim  e  tenho  acompanhado  de  perto  a  trajetória  da  Aciabe,  hoje  ACE.  É  uma

entidade que de fato faz o desenvolvimento econômico e social da cidade. Os dois

lados  da mesma moeda.  Só desenvolvimento  econômico realmente  não  faz  uma

sociedade mais  justa  e  mais  fraterna.  É  preciso  que,  junto  com desenvolvimento

econômico,  haja  a  responsabilidade  social.  Por  isso,  cumprimento  também,  neste

momento, mais uma vez todos os empresários, jornalistas e todas as lideranças de

Betim que estão aqui.

A Aciabe atualmente mantém em seu quadro de associados cerca de mil empresas

de  todos  os  segmentos  econômicos.  Como  seu  principal  objetivo  é  praticar  o

associativismo  e  o  cooperativismo,  a  Aciabe  é  composta,  além  de  empresas

renomadas,  das  seguintes  entidades  representativas:  Associação  das  Mulheres

Empreendedoras de Betim - AME -, OAB, que está aqui conosco; Sindicato Patronal

do Comércio de Betim e Associação Médio-Paraopebana dos Profissionais - AMPEA.

Além de suas reuniões de diretoria abertas, destaco a importância das reuniões

temáticas, abordando assunto de interesse comum do empresariado, como o evento

Encontro de Negócios Itinerantes, realizado em cada uma das regionais do Município

de Betim. A Aciabe e as entidades que a compõem, além de manterem e oferecerem

subsídios às empresas, oferecem também diversos serviços e produtos, tais como:

divulgação, reconhecimento, certificação digital,  empresas para estágios, consultas

financeiras,  diversas parcerias  e convênios  com faculdades  e assistência  médica,

entre outros.

Está  sempre  presente  em  todas  as  questões  pertinentes  ao  desenvolvimento

econômico do município, por exemplo, na viabilização da alça viária da BR-381 e BR-

262, na construção do teatro municipal, na participação ativa em todos os conselhos

municipais, no desenvolvimento do comércio do Centro de Betim, na conquista da
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construção do Batalhão da Polícia Militar,  além de dar apoio às políticas públicas,

sociais e culturais. Realiza, anualmente, o evento Empresário do Ano, criado com o

intuito de identificar, reconhecer e homenagear o empresariado local.

Em  comemoração  aos  seus  30  anos  de  fundação,  gradativamente,  a  Aciabe

passará a ser reconhecida como Associação Comercial e Empresarial de Betim - ACE

-,  marca  nacionalmente  utilizada  pelas  associações  comerciais  brasileiras.  Como

disse, a marca Aciabe é tão forte, que será difícil mudá-la, mas, como é melhor para a

entidade e para seu fortalecimento nacional, participaremos desse processo. Ao longo

da  história,  a  associação  tem  contribuído  sobremaneira  para  o  desenvolvimento

econômico e social da cidade e feito parcerias com o executivo municipal durante três

décadas. Quero lembrar que, no governo da ex-prefeita Maria do Carmo, a Aciabe foi

corresponsável  pelo  sucesso de grandes  eventos  do  calendário  oficial  da  cidade:

Betim Rural, Expô Cristã, Rodeio do Imbiruçu, entre outros.

Que o nosso Deus, o Deus da verdade e da justiça, continue a abençoar o trabalho

da Aciabe, agora ACE, e o de todas as entidades que contribuem para a construção

de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna! Muito obrigada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao Sr.  Tomaz

Antônio Brum, presidente da ACE Betim, de placa alusiva a esta homenagem. A placa

a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Representando  com  legitimidade

empresas de todos os setores da economia, a Associação Comercial e Empresarial

de  Betim  -  ACE  -  é  uma  incansável  fomentadora  do  associativismo  e  do

cooperativismo. Por meio da promoção de ações diversificadas e da oferta de um

amplo  conjunto  de  serviços,  a  instituição  desempenha  relevante  papel  no

desenvolvimento econômico municipal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais presta homenagem à ACE pelos 30 anos de sua fundação”.

O presidente - Gostaria de convidar a deputada Maria Tereza Lara para também

nos honrar com sua presença na entrega dessa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Tomaz Antônio Brum

Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira,

vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, aqui representando o deputado

Dinis Pinheiro, presidente desta Assembleia; à Exma. Sra. Deputada Maria Tereza

Lara,  autora  do  requerimento  que deu  origem  a  esta  homenagem;  ao  Exmo.  Sr.

Vereador Eutair dos Santos, de Betim; ao Sr. Fernovedes Clareth Silva, ex-presidente

da  ACE;  ao  Sr.  Helvécio  Siqueira  Braga,  ex-presidente  da  ACE;  ao  Sr.  Gilberto

Marques de Sá, presidente da OAB Subseção Betim e diretor da ACE; a todos os

diretores ex-diretores e demais ex-presidentes da ACE Betim; a todos os associados

e a todos que, de alguma forma, participaram e estão participando da história da ACE

Betim.

É  com  extrema  satisfação  que  recebo  a  responsabilidade  de  representar  a

Associação Comercial de Betim neste momento especial de celebração de seus 30

anos de fundação. São três décadas de muito trabalho, trabalho este conduzido por

centenas de mãos, muitas delas presentes aqui neste Plenário. São ex-presidentes,

diretores, ex-diretores, colaboradores e associados, além de tantos outros que nunca

estiveram distantes dos objetivos da ACE Betim.

Esta homenagem marca a importância da ACE Betim para o setor produtivo do

nosso município, do Estado de Minas Gerais e de sua sociedade. Foram inúmeras as

conquistas alcançadas para o município - a mola impulsora do Estado - que tiveram a

participação direta da ACE Betim e de seu associados, associados estes contidos em

todo  o  meio  produtivo,  pertencentes  principalmente  aos  setores  do  comércio,

indústria,  agropecuária  e  serviços.  Estão  associados  à  ACE  Betim  do

microempreendedor  individual  à  maior  montadora  de  veículos  do  País,  formando

assim uma ampla mesa de discussão, um abrangente fórum de troca de experiências

entre setores tão distintos com problemas tão similares.

Nessa mesa, projetos como a alça viária da BR-262 e da BR-381 saiu do papel e

tornou-se realidade. Também dessa mesa surgiu uma das maiores festas do fomento

agropecuário do Estado e, mais recentemente, R$12.000.000,00 foram garantidos a

essa entidade e  ao  nosso município  para  a construção de um novo batalhão da

Polícia Militar, demandado por inúmeras incursões da ACE Betim na discussão sobre
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a violência em nossa cidade.

Há de se ressaltar também que a ACE Betim, já por uma década, tem reconhecido

os empresários e suas empresas pelos esforços e resultados alcançados a cada ano,

entregando em um importante momento festivo e solene o prêmio Empresário do

Ano.  Esse  prêmio  também  cumpre  um  papel  de  incentivador  ao  crescimento

empresarial,  visto  que  sua  ostentação  é  alvo  de  desejo  do  empresariado  local.

Ganhá-lo é algo que todos desejam em seu currículo.

Esses  são  apenas  alguns  dos  exemplos  de  ações  da  ACE  Betim  em  prol  do

desenvolvimento econômico de Betim e do Estado. Sairíamos daqui somente amanhã

caso  eu  fosse  enumerar  todas  elas.  Porém,  acredito  que,  com  essas  poucas

elencadas, consegui transmitir para os senhores a importância e o comprometimento

dessa entidade.

Originalmente recebeu o nome de Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e

de Serviços de Betim - Aciabe. Passou a ser tratada neste ano, que é o do seu 30º

aniversário, como Associação Comercial e Empresarial de Betim - Ace Betim -, numa

estratégia adotada por mais de 2 mil associações comerciais em todo o Brasil, com o

objetivo de unificar suas marcas e reafirmar o sentido de unidade que ostentam com

solidez desde 1912,  quando  se  reuniram  as  associações  comerciais  de  Alagoas,

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe para a criação da

confederação nacional.

Esta  homenagem,  deputada  Maria  Tereza,  não  só  nos  gera  a  certeza  de  que

estamos traçando um caminho reto, certo e de resultados, como nos dá um incentivo

incremental para continuarmos a trabalhar. A ACE Betim, mais uma vez, agradece a

V. Exa. e a esta Casa a homenagem recebida. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Prezada deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem a

esta justa homenagem; meu amigo Tomaz Antônio Brum, presidente da Associação

Comercial  e  Empresarial  de Betim;  Sr.  Helvécio  Siqueira  Braga,  ex-presidente  da

ACE; Sr.  Fernovedes Chareth Silva; nosso amigo Joel,  ex-presidente da entidade;

meu amigo, Dr. Gilberto Marques, presidente da OAB, Subseção de Betim; vereador

Eutair Antônio dos Santos.
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Quero cumprimentar a família Amaral, na pessoa da Carminha, e também o Jandir,

que sempre colaborou com a entidade, mas não está presente. Cumprimento o Alceu,

que também é da família do Sr. Aquileu, e o Sr. Aquiles Amaral, irmão do Sr. Aquileu.

Ele também foi um importante político na cidade de Betim, contribuindo para o que

essa cidade é hoje. Betim é fruto, acima de tudo, do trabalho de todos aqueles que

passaram pela prefeitura. Quero cumprimentar todos os empresários e lembrar o ex-

presidente Paulo Diniz Resende, que, por motivo de saúde, não pôde comparecer.

Ele  foi  outro  grande  batalhador  e  incentivador,  sempre  acreditou  na  entidade.

Gostaria de cumprimentar o Sr. Cleanto Pedrosa, ex-secretário do Desenvolvimento

Econômico; e o Fabrício, atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Betim.

Fabrício e Cleanto, quem planta colhe. Quem passa pela prefeitura e pela política - e

essa passagem costuma ser muito rápida - sabe disso.

O Lorvandir estava falando conosco, há pouco, no Salão Nobre, sobre o que vem

ocorrendo no Distrito Industrial de Citrolândia, fruto do que o Cleanto iniciou e a que o

Fabrício está dando continuidade. A administração passada, da ex-prefeita Maria do

Carmo Lara, deu início a tudo, criando e implementando distritos. Hoje o atual prefeito

Carlaile Pedrosa dá o prosseguimento necessário para o desenvolvimento da cidade.

Quero cumprimentar também a Joelma e a Gisele, em nome de todas as mulheres

presentes  que  representam  também  a  comunicação.  Quero  dizer  que  fico  muito

honrado de representar o presidente Dinis Pinheiro. Ele gostaria de estar presente,

mas a vida de presidente não é fácil,  e  ele tem de representar a Assembleia em

vários momentos importantes. Minas Gerais passa por momentos importantes, e o

presidente foi convocado para um outro evento, onde teve de comparecer. Por isso

ele me pediu para substituí-lo, na qualidade de 1º-vice-presidente da Assembleia. (-

Lê:)

“A Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  ressalta  nesta  reunião  o

importantíssimo  trabalho  realizado,  ao  longo  de  três  décadas,  pela  Associação

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Betim, denominada até então

Aciabe, e que passará a ser reconhecida como Associação Comercial Empresarial -

ACE -, sigla preferida pelas associações comerciais brasileiras.

A construção da cidadania constitui um esforço coletivo, e, na consecução dessa
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tarefa, o papel das verdadeiras lideranças reflete-se numa melhor qualidade de vida

para todos, na busca de melhores índices econômicos e sociais. É essa liderança,

revestida  de  representatividade  e  autenticidade,  que  cabe  ao  presidente  Tomaz

Antônio  Brum,  junto  às  aproximadamente  mil  empresas  filiadas,  dentro  do

compromisso altamente ético que orienta a prática do associativismo. Representando

importantes geradores de renda e emprego em Betim, a entidade aglutina os diversos

segmentos profissionais, voltados para o desenvolvimento da cidade e que também

influem positivamente em seu entorno. Os empresários betinenses destacam-se por

não  esperar  que  as  coisas  aconteçam,  habituados  aos  desafios,  aos  quais  se

dedicam com entusiasmo e dinamismo, sabendo responder com garra aos constantes

altos e baixos da economia.

Além de oferecer e manter assistência a seus afiliados, que representam grandes,

pequenas e médias empresas e os profissionais liberais, a Associação Comercial e

Empresarial de Betim empenha-se em relevantes serviços sociais, ligados à saúde e

à educação, e apoia manifestações culturais. Por trás de tantas atividades, prevalece

o  ideal  de  melhorar,  cada  vez  mais,  os  indicadores  de  desenvolvimento  dessa

importante porção da região metropolitana.

Representando os interesses mais legítimos da classe e firmando laços com toda a

sociedade,  tem-se  mostrado  participativa,  moderna  e  democrática.  Assim  se

destacam,  entre  suas  cooperadas,  entidades  como  a  Associação  das  Mulheres

Empreendedoras de Betim, o Conselho Regional de Contabilidade, a Subseção da

OAB, a Associação Médio-Paraopebana dos Profissionais e o Sindicato Patronal do

Comércio de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Esmeraldas e Mateus

Leme.

Não  é  apenas  Betim  e  sua  região  que  festejam  esses  30  anos.  Minas  Gerais

expressa,  por  meio da homenagem desta Casa que representa o povo de todo o

Estado, o reconhecimento por tantas e tão bem-sucedidas realizações. Certamente, a

nova  ACE se mostra  apta  para  construir  seu  futuro,  com sua  comprovada  visão

empreendedora  e  atenta  às  necessidades  e  circunstâncias  que  vêm  gerando  os

novos tempos. Quero também agradecer a presença do Neto, hoje primeiro suplente

de vereador e que tão bem coordenou a questão da habitação de Betim.
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Antes de finalizar meu pronunciamento, gostaria de dizer que a cidade só é forte

quando tem representatividade, o que se dá com a eleição dos deputados estaduais e

federais e com entidades de classes fortalecidas. Esse é o caso de Betim, que tem

hoje não só a entidade ora homenageada,  mas também outras entidades que se

fortaleceram e se fortalecem, buscando, cada dia mais, se aprimorar e discutir com o

poder público municipal as diversas condições de apoio, de sugestão, de críticas e de

elogios. É isso que vi ao longo do tempo.

Como ex-prefeito de Betim, desde aquela época, já com a visão que tinha de outras

cidades do interior  de Minas Gerais,  via que Betim era ultrapassada por  algumas

cidades. Observava, na cidade de Passos, entidades fortalecidas. Ao longo desses

anos, cada um que passou pela prefeitura, como ex-prefeito, como ex-prefeita - está

aqui a ex-prefeita Maria do Carmo Lara -, apoiou e contribuiu numa parceria de mão

dupla, buscando sempre o entendimento.

Foi por meio desse entendimento que Betim pôde também melhorar seu parque

industrial,  que  hoje  representa,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  um  dos  PIBs  mais

importantes, que dá contribuição efetiva na arrecadação do Estado. Nas festividades,

as entidades foram utilizadas para construir parceria, para dar agilidade e para fazer

os eventos que levaram a Betim o lazer e o entretenimento.

Há também a discussão do desenvolvimento econômico de Betim, que hoje é uma

cidade privilegiada, cortada por rodovias importantes. A 262 foi agora duplicada no

trecho Betim-Juatuba. A MG-50 também teve melhorias em alguns trechos, como até

a  cidade de Juatuba.  Ela  tem no rodoanel,  na alça sul  e  na alça norte,  projetos

importantes. É importante a condição do prefeito municipal ou da prefeita municipal, e

dos vereadores muito bem representados aqui pelo Eutair.

É fundamental também que haja união da classe política com o cooperativismo das

entidades  de  Betim,  hoje  muito  bem  representadas.  Esse  é  o  intuito,  Leandro

Pedrosa, Helvécio, Brum, Joel, ex-Prefeita Maria do Carmo Lara. Vocês se lembram

de  que,  quando  iniciamos  o  movimento,  a  partir  de  um  requerimento  de  minha

autoria, com o apoio da deputada Maria Tereza Lara, provocamos nesta Casa uma

audiência pública. Não se tinha a certeza da obrigatoriedade da conclusão do anel ou

da  alça,  assim  chamada,  ligada  à  Usifast,  à  BR-262.  Naquele  momento,  eu,  o
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Leandro Pedrosa, o Fabrício e demais componentes das entidades participantes - a

OAB  também  estava  presente  -  fomos  discutir  aquele  contrato  em  que  a  OHL,

concessionária que hoje se associou a outra entidade e que pegou a concessão da

BR-381, ligando Betim a São Paulo, entendia que a cláusula existente não a obrigava

a concluir aqueles 7,3km, pois isso não constava tacitamente lá. A partir daí então,

eu,  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  deputado  Rômulo  Veneroso  e  o  deputado

Pinduca Ferreira, juntamente com entidades como a CDL, a ACE, a OAB - o Helvécio

era  o  presidente  na  época  -,  fizemos  uma  audiência  pública  e  fizemos  ver  -

principalmente a OHL -  que,  embora não estivesse tacitamente constando aquela

obrigatoriedade, concluir a obra era uma questão moral e um dever da entidade que

tinha pego a concessão.

Bom, meus amigos, hoje temos o privilégio e a satisfação de dizer que essa obra

está concluída e será inaugurada provavelmente entre o dia 10 e o dia 15 de outubro.

Aqueles  que  não  tiveram  oportunidade  de  ir  conhecê-la  devem  ir,  pois  está

maravilhosa. Além do mais, isso atraiu novos investimentos, como os dois shoppíngs

em Betim e o  shopping  da BR-381, que, logicamente, com essa alça, ganhou uma

nova força, um novo potencial, gerando emprego e receita.

Como deputado estadual de Betim, tive o privilégio de assumir a 1ª-vice-presidência

da Assembleia Legislativa, e é importante para a cidade ter  o 1º-vice-presidente e

também deputados  como a  Maria  Tereza  Lara,  o  Rômulo  Veneroso  e  o  Pinduca

Ferreira, porta-vozes dos anseios da população, que também é representada, muitas

vezes, pelo prefeito, pela ex-prefeita e pelas entidades de classe.

Então, Brum, quero deixar aqui meus votos, parabenizando-o e, na sua pessoa,

toda a diretoria da antiga Aciabe, hoje Associação Comercial Empresarial, que você

representa neste momento.  A cidade atualmente evoca,  acima de tudo,  um futuro

cada vez mais promissor. Ninguém segura Betim mais, graças a Deus, pois a cidade

oferece condições importantíssimas, não apenas por sua situação geográfica, mas

também porque o que acontecia no passado já não acontece mais. Antigamente, as

pessoas iam ganhar dinheiro lá, tinham sua indústria, mas investiam e moravam em

Belo Horizonte.  Hoje,  porém, já  temos belos  condomínios  e condições  de abrigar

todos  os  investidores  e  comerciantes.  Já  temos  bons  colégios  e  faculdades,  um
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grande distrito industrial, um futuro cada vez maior, o que gera aumento de renda.

Entretanto, precisamos lutar muito ainda por muitas causas, principalmente a da

segurança pública,  com que nos preocupamos muito. Esse é um dever de todos.

Estamos abraçando também essa causa e contaremos com todas as entidades, pois

é dever  de  todos.  Betim,  hoje,  infelizmente,  é  uma cidade violenta,  mas estamos

buscando, por meio dos deputados e com o apoio de todas as entidades e lideranças

políticas, trazer à tona mais essa discussão, em que contaremos, mais uma vez, com

a Associação Comercial e Empresarial de Betim.

Portanto, para mim é uma honra estar aqui representando esse dinâmico presidente

deputado Dinis Pinheiro que, apesar de jovem, tem assumido a Assembleia de uma

forma totalmente diferenciada. É um presidente que abriu as portas da Assembleia

Legislativa para debater os mais diferentes temas gerados em Minas Gerais neste

momento. Ainda hoje estávamos aqui na parte da tarde, discutindo e debatendo o

marco regulatório da mineração. Um tema polêmico, mas muito importante porque vai

gerar  receita.  É  importante  gerar  receita,  mas  precisamos  nos  preocupar  com  a

preservação ambiental.

Então, quero agradecer a oportunidade de representar o deputado Dinis Pinheiro

aqui hoje e dizer que ele coloca esta Casa de portas abertas para o povo de Betim,

para todas as entidades, para buscarmos uma nova causa que é o rodoanel, a alça

sul e a alça norte, para fugirmos justamente do problema da mobilidade urbana, que é

um tema que hoje nos preocupa muito. Graças a Deus as pessoas hoje têm mais

condições e, devido às facilidades de pagamento, a cada dia são colocados mais e

mais  veículos  nas  ruas.  Mas  é  preciso  também  que  nós,  como  autoridades,

possamos,  juntos,  buscar  alternativas  para  diminuir  principalmente  esse  fluxo  de

veículos e para isso há o metrô, o BRT e várias opções.

Hoje, na discussão do marco regulatório da mineração, conversava com pessoas

ligadas ao governo do Estado,  com a presença da Dorothea e do governador do

Pará,  e  falávamos  a  respeito  do  enorme  tempo  que  se  leva  para  deslocar  do

Aeroporto de Confins até aqui. Há dias em que eu gasto 2 horas e 30 minutos para vir

de Betim a Belo Horizonte. Hoje temos um grande compromisso. Assim como fizemos

com o compromisso da alça, vamos fazer também do rodoanel. Hoje o governo do
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Estado  prepara,  juntamente  com  o  governo  federal,  um  terminal  rodoviário  para

tirarmos principalmente o transporte de carga de Betim-Belo Horizonte, passando ao

lado do rodoanel,  propiciando voltarmos,  num  primeiro  momento,  com o  trem de

passageiros e, num segundo momento, com o metrô.

São iniciativas como essa que nos permitem continuar lutando. Ninguém é dono da

verdade e ninguém faz nada sozinho.  Se estivermos juntos, deputados estaduais,

deputados federais, ex-prefeitos, prefeito atual, lideranças políticas e população de

um modo geral,  podemos conseguir  muita coisa.  Temos de fazer  uma política de

altruísmo com os interesses de Betim cada vez mais atendidos. Que Betim esteja

cada  vez  melhor,  mais  desenvolvida,  com  maior  renda,  mais  empregos,  uma

segurança  cada  vez  maior  para  que  as  pessoas  tenham  confiança  em  residir  e

investir no Município de Betim”. Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara - Obrigada, deputado Ivair Nogueira. Diante da fala

de V. Exa., mencionando a questão da segurança, eu queria aqui de público fazer

uma questão de ordem. Em 2009, quando fui à Conferência Nacional de Segurança,

ficou  muito  claro  que  a  segurança  hoje  compete  às  três  esferas  de  Poder,  mas

também  à  sociedade  civil.  Esse  é  um  dos  problemas  graves  que  estamos

enfrentando. Estive conversando com o Dr. Gilberto, da OAB, presidente do Conselho

Municipal de Segurança de Betim, de quem precisamos muito, viu Dr. Gilberto? Por

isso gostaria de fazer um apelo a esta Mesa e a todas as entidades e autoridades

aqui representadas para que pudéssemos realmente unir forças, através do Conselho

Municipal de Segurança. Estou tendo essa liberdade porque o Dr. Gilberto disse que

ele  realmente  está  disposto  a  contribuir  como  presidente.  Com  a  iniciativa  dele

podemos fazer com que o conselho se torne mais atuante. O Dr. Gilberto é uma das

pessoas  que  mais  tem  uma  atuação  direta  na  questão  de  segurança  e  de

penitenciária, por isso precisamos fazer essa proposta em respeito à nossa cidade,

porque estamos sofrendo por causa da área de segurança. Então fica esse pedido

aqui:  que possamos unir  forças, para que, de fato,  tenhamos mais segurança em

nossa cidade.

Isso compete às três esferas de Poder, mas também compete a nós parlamentares,

deputado Ivair  Nogueira. Existe um pedido de V. Exa.,  feito no final da legislatura
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passada, para que fosse realizada uma audiência pública lá. Lembro-me bem, era a

Comissão de Segurança Pública.  Não podemos deixar  passar  essa oportunidade,

porque senão seríamos omissos. Então, Dr. Gilberto, fica aqui esse pedido. Aproveito

a oportunidade para elogiar o seu trabalho. V. Exa. tem sido perseverante nessa área,

sobretudo no que diz respeito à questão penitenciária.

Lembro-me bem quando o Tomaz e eu falamos sobre o batalhão. A Aciabe esteve

com o secretário  de Estado de Segurança Pública,  falando sobre  o  batalhão.  Na

época,  eu  e  o  deputado  Ivair  Nogueira  apresentamos  emenda  parlamentar  para

contribuir  na  sua  construção.  A ex-prefeita  Maria  do  Carmo  conseguiu  que  uma

empresa fizesse o projeto, que foi levado pela Aciabe ao secretário de Segurança

Pública. Então, temos de continuar esse trabalho. Não se trata de disputa política,

estamos  convocando  todos:  parlamentares,  entidades,  sociedade  civil,  aqui

representada  pela  Aciabe,  o  Executivo  municipal,  a  câmara  municipal,  a  fim  de

fazermos alguma coisa.  Não  vamos esperar  que  aconteça uma tragédia  e  morra

muito mais gente para agirmos. A minha consciência não me permite isso. Agradeço a

V. Exa., deputado Ivair Nogueira, porque eu não deveria falar agora, mas V. Exa. me

concedeu a palavra. Agradeço-lhe por isso. Deixo aqui o nosso apelo. Muito obrigada.

O presidente - Somente concluindo, quero dizer que estivemos, na época, com o

deputado Lafayette de Andrada, na presença da deputada Maria Tereza Lara e de

representantes de entidades de classe, a fim de levar lá a escritura de doação do

terreno, que fica na Avenida Marco Túlio Isaac, ao lado de onde será construído o

hospital da Unimed. Há um compromisso do governo de liberar os recursos ainda

neste ano, para que seja construído no ano que vem. O batalhão é muito importante.

Betim demorou a ser contemplada com ele. O mais importante é o contingente. A

cidade está crescendo assustadoramente, tem quase meio milhão de habitantes, mas

o contingente não aumenta na mesma progressão que tem crescido a população de

Betim. Isso é assustador e nos preocupa. Temos dito isso aqui, às claras, na tribuna

desta Casa, cobrando veementemente uma solução.

Defendemos algumas bandeiras aqui. Independentemente de oposição ou situação,

estamos fazendo críticas, porque somos representantes do povo. Como tal, temos o

dever  e  a  obrigação  de  levantar  bandeiras  importantes  para  que  os  problemas
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possam ser resolvidos ou amenizados. Nesse sentido, estamos fazendo esse apelo.

Peço desculpas ao presidente Tomaz, a quem estamos fazendo essa homenagem.

Tenho abordado alguns temas, algumas bandeiras, mas o momento é ímpar. Além da

homenagem, presidente, tomei a liberdade de tocar nesse assunto, até para chamar

as entidades para esse nova reunião. Depois vamos nos reunir em Betim, levantar

algumas bandeiras, para que possamos fazer  uma discussão com a presença de

todas as lideranças políticas de Betim, que desejam o bem daquela cidade.

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 amanhã, dia 1º de outubro, 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 do dia 1º/10/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 15 horas, comparecem na sala das comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Inácio  Franco  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Inácio

Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr.  Marcelo

Cunha, servidor do Incra-MG, que informa sobre a publicação, no  Diário Oficial da

União do dia 23/8/2013, da Portaria nº 77/2013 que regulamenta a certificação de

imóveis e implanta o sistema de gestão fundiária. O presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.263 e 4.377/2013, ambos em
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turno único (deputado Inácio Franco); e 4.261/2013, em turno único (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, é aprovado em turno único, por unanimidade, o Projeto

de Lei nº 4.338/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  5.365,  5.455  e

5.476/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Rogério Correia em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir o lançamento do Plano Safra

Pesca e Aquicultura, desenvolvido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura; e Antônio

Carlos Arantes, Romel Anízio e Glaycon Franco em que solicitam seja encaminhado

ao  diretor  executivo  da  Organização  Internacional  do  Café  -  OIC -  o  documento

intitulado "Carta Aberta à OIC", em anexo. Em seguida, é recebido, para posterior

apreciação, requerimento do deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Administração Pública 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 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura Administrativa

Pública do Poder Executivo do Estado, e 180, de 2011, que dispõe sobre a estrutura

orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e

dá  outras  providências,  ambos de autoria  do  governador  do  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, 18 de setembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.347/2013

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do deputado Romel Anízio, o projeto de lei em tela dá a denominação de

Hemonúcleo  Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan  ao  hemonúcleo  localizado  no  Município  de

Ituiutaba.

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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em estudo visa dar  a  denominação de Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan ao

hemonúcleo localizado no Município de Ituiutaba.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural do Município de Veríssimo, em Minas

Gerais, formou-se médico pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, tendo

exercido a profissão no Município de Ituiutaba, onde é reconhecido pela dedicação,

competência  e  ética  com que sempre atuou,  especialmente  perante  os  pacientes

menos favorecidos.

Dr. Tufi Nicolau Tahan ajudou a fundar e trabalhou no primeiro posto de saúde e no

primeiro banco de sangue de Ituiutaba, bem como no Hospital Nossa Senhora da

Abadia. Atuou em diversas áreas como clínica geral, cirurgia, pediatria e obstetrícia,

além  de  participar  do  processo  de  federalização  da  Faculdade  de  Medicina  de

Uberaba.

Em reconhecimento aos serviços prestados a Ituiutaba pelo renomado médico e

benfeitor,  consideramos  justa  e  meritória  a  pretensão  de  dar  seu  nome  ao

hemonúcleo situado no município.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.347/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.353/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 497/2013, 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  Fundo  Especial  do

Ministério Público.

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  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  Fundo  Especial  do

Ministério Público, no valor de R$1.000.000,00, que se destinam a atender a :

I - outras despesas correntes, no valor de R$500.000,00;

II - investimentos, até o valor de R$500.000,00.

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 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.

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  da

receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Fundo  Especial  do  Ministério

Público, no valor de R$ 1.000.000,00 para a abertura do crédito solicitado.
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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 4.353/2013, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel  - Hélio Gomes - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.354/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 498/2013, 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 Ministério Público do Estado

de Minas Gerais - MPMG.

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, foi apresentada

uma emenda à proposição, por meio da Mensagem nº 503/2013, do governador do

Estado.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Ministério  Público  do

Estado de Minas Gerais - MPMG -, no valor de R$55.910.000,00 (cinquenta e cinco

milhões novecentos e dez mil reais), que se destinam a atender a : I - pessoal ativo e

encargos  sociais,  até  o  valor  de  R$44.600.000,00  (quarenta  e  quatro  milhões  e

seiscentos  mil  reais);  II  -  outras  despesas correntes,  no valor  de  R$9.450.000,00

(nove milhões quatrocentos e cinquenta mil reais); III - investimentos, até o valor de

R$1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta mil reais).

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
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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 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.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu  art.  2º,  as  fontes  de  recursos  a  serem  utilizados  para  a  abertura  do  crédito

solicitado, como segue: I - excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício,

no valor de R$49.100.000,00 (quarenta e nove milhões e cem mil reais); II - excesso

de arrecadação de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de

Previdência Social - RPPS -, do MPMG, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões

de reais); III - superávit financeiro do convênio nº 759459/2011, firmado em 16 de

novembro de 2011, entre o MPMG e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria

de  Direitos  Econômicos,  no  valor  de  R$400.000,00  (quatrocentos  mil  reais);  IV  -

superávit  financeiro  da  receita  de  Alienação de Bens  de  Entidades  Estaduais,  do

MPMG, no valor de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais); V - superávit

financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, do MPMG, no valor de

R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Por  meio  da  Mensagem  nº  503/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  foi

encaminhada emenda ao projeto, com o objetivo de alterar os valores destinados a

outras  despesas  correntes  e  a  investimentos,  razão  pela  qual  apresentamos  a

Emenda nº 1 no final deste parecer.

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 4.354/2013, em
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turno único, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos incisos II e III do art. 1º a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$8.450.000,00  (oito  milhões

quatrocentos e cinquenta mil reais);

III  -  investimentos,  até  o  valor  de  R$2.860.000,00  (dois  milhões  oitocentos  e

sessenta mil reais).".

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel  - Hélio Gomes - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual de ensino médio situada no Município de Paracatu.

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.

1. Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.388/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Neusa Pimentel Barbosa à escola estadual de ensino médio situada na Rua Zita da

Silva Neiva, s/nº, Bairro Prado, no Município de Paracatu.

A proposição em análise resulta de pedido formulado pelo Colegiado dessa unidade

de ensino, que homologou a indicação do nome de Neusa Pimentel Barbosa para

denominar a referida escola.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que a homenageada foi docente

da disciplina de Ciências na Escola Estadual Antônio Carlos e, em 1986, ingressou na

Superintendência Regional de Ensino de Paracatu, atuando na equipe pedagógica e

na direção do referido órgão.
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Desse modo, como reconhecimento à sua dedicação e esforço, entendemos justa e

meritória a atribuição de seu nome para designar a unidade escolar objeto do projeto

de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.388/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.408/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela declara de utilidade

pública  o  Hospital  São  Sebastião,  com  sede  no  Município  de  Santo  Antônio  do

Amparo.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, em

cumprimento ao disposto no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo declarar de utilidade pública o Hospital

São Sebastião, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de serviços

à saúde.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  presta  serviços  de  assistência

hospitalar  em  regime  de  internação  e  ambulatorial;  promove  cursos  e  residência

médica; desenvolve ações educativas em saúde; realiza pesquisas; e atua na saúde

comunitária, entre outras atividades.

Uma vez que o Hospital São Sebastião é sucessor da Policlínica São Sebastião,

conforme  disposto  no  art.  1º,  parágrafo  único,  de  seu  estatuto,  a  Comissão  de
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Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição em comento, a fim

de alterar a Lei nº 14.393, de 2002, que declarou de utilidade pública a razão social

anterior da entidade. Esta comissão está de acordo com o encaminhamento dado à

matéria pela comissão anterior, tendo em vista o princípio de consolidação das leis.

Considerando o relevante trabalho desenvolvido no Município de Santo Antônio do

Amparo pelo Hospital São Sebastião e a manutenção de todas as características e

finalidades de sua constituição, julgamos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.408/2013, em

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

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.066/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado Dinis  Pinheiro,  “institui  o

Estatuto de Museus e dá outras providências.”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nos  1  a  8,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Cultura, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria sob análise tem por finalidade instituir norma sobre a criação, a gestão e

o  funcionamento  de  museus  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Cumpre  ressaltar  que

proposição idêntica tramitou nesta Casa, qual seja, o Projeto de Lei nº 2.839/2008,
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ocasião em que foi amplamente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça à

época.

No que tange ao Projeto de Lei nº 1.066/2011, objeto deste parecer, a Comissão de

Constituição e Justiça destacou que a “ (…) proposição enquadra-se no gênero da

cultura,  pois  os  museus  contêm  um  conjunto  de  obras  de  arte,  objetos  ou

documentos,  que  são  bens  culturais  dignos  de  preservação  por  seu  relevante

interesse social. A proteção desse acervo de bens pode ocorrer de várias formas, seja

por  meio  de  inventários,  seja  por  meio  de  registros,  seja  mediante  vigilância,

tombamento  ou  desapropriação.”.  Além  disso,  foi  exposto  por  esta  comissão  a

competência  que  o  Estado  possui  de  disciplinar  a  matéria.  No  entanto,  foram

apresentadas oito emendas para adequar o texto à técnica legislativa.

No âmbito da Comissão de Cultura o mérito do projeto foi amplamente debatido,

tendo sido criado um grupo de trabalho para aprimorar a proposição original, além da

realização  de  audiência  pública  que  contou  com  a  presença,  dentre  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 esta comissão apresentou o Substitutivo nº 1 que buscou incorporar parcela

significativa do texto originalmente apresentado com diversas inovações de conteúdo,

que  articulam  os  conceitos  e  definições  próprios  da  museologia  e  os  meios

necessários para a adequada gestão museológica no Estado.

No  que  concerne  à  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão  orçamentária  e  financeira,

destaca-se que o projeto em tela não gera despesas para o erário. Em relação aos

museus públicos, que integram a administração pública estadual, ressaltamos que o

art.  10  do  projeto  em  tela  determina  que  o  poder  público  estabelecerá  seu

planejamento anual observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.066/2011, em 1º

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

rejeição das Emendas nºs 1 a 8 da Comissão de Constituição e Justiça.



254
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel  - Hélio Gomes - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.356/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  601/2003,  “cria  a  Ouvidoria  Estadual  do

Turismo e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  29/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Em 30/8/2011, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Turismo, para que a referida pasta se manifestasse sobre o

conteúdo do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva criar a Ouvidoria do Turismo, na condição de

órgão  auxiliar  do  Poder  Executivo  na  fiscalização,  recepção,  tramitação  e

encaminhamento de sugestões, denúncias, propostas e atividades relacionadas ao

setor do turismo no Estado.

A proposição determina as competências da ouvidoria e propõe a criação do cargo

de  ouvidor  do  turismo,  com  remuneração  equivalente  à  percebida  por  secretário

adjunto  de  Estado.  Dispõe,  ainda,  que  o  ouvidor  será  indicado  pelo  Conselho

Estadual de Turismo, em lista tríplice, e nomeado pelo governador do Estado.

A ouvidoria contará com uma assessoria técnica, composta de servidores cedidos

pelos demais órgãos e entidades da administração pública, a partir de proposta do

ouvidor.
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Para atender às despesas decorrentes da sua execução, o projeto estabelece que

elas correrão à conta de dotações consignadas na lei orçamentária do Estado.

Vê-se  que  a  proposição  cuida  de  estabelecer  regras  sobre  a  organização

administrativa  e  a  criação  de  cargo  de  recrutamento  amplo  no  âmbito  do  Poder

Executivo. Conquanto caiba à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias

de competência do Estado, entre elas a criação de cargos públicos e a estruturação

de Secretarias de Estado, órgãos autônomos e entidades da administração indireta, a

iniciativa de leis versando sobre tais assuntos, no caso, é reservada pela Constituição

do Estado, no art. 66, III, ao Chefe do Poder Executivo. Constata-se, dessa forma,

que a proposição em exame padece de vício formal de inconstitucionalidade.

O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual prevê que compete privativamente ao

governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo. A despeito disso, o projeto, ao instituir a referida ouvidoria, pretende

criar,  na estrutura do Poder  Executivo,  um órgão com competências e atribuições

preestabelecidas,  ferindo  frontalmente  o  princípio  da  separação  dos  Poderes,

insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Ademais,  em  6  de  agosto  de  2004,  foi  editada  a  Lei  nº  15.298,  que  criou  a

Ouvidoria-Geral do Estado, órgão autônomo, vinculado diretamente ao governador,

com  competência  para  atuar  na  fiscalização e  no  aperfeiçoamento  de  serviços  e

atividades públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo, bem como

de concessionário e permissionário de serviço público estadual. Assim, o atendimento

ao  cidadão,  pretendido  pela  proposição de lei  em exame,  está  resguardado pela

referida  lei,  que,  de  forma  abrangente,  visa  a  atuar  em  todas  as  áreas  da

administração pública.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Nota Técnica nº

2/2013, posicionou-se de forma contrária à pretendida criação da Ouvidoria Estadual

do Turismo, afirmando que a iniciativa para dispor sobre a organização e a atividade

do  Poder  Executivo  é  privativa  do  governador  do  Estado  e,  ainda,  que  seria

desnecessária  a  criação  de  referido  órgão,  pois  a  Ouvidoria-Geral  do  Estado  já

responde pelas atribuições que estão sendo propostas.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.356/2011.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.872/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Leonardo Moreira, “determina a

impressão de aviso nas tampas de caixas de água sobre o perigo da dengue”.

Publicado no Diário do Legislativo de 26 de maio de 2011, foi o projeto distribuído à

Comissão de Saúde, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a esta

comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Esta  relatoria  apresentou  requerimento  na  reunião  do  dia  16/8/2011  solicitando

fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que

se manifestasse acerca da efetividade das medidas propostas.  A resposta a essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  pretende  compelir  os  fabricantes  de  caixas  de  água

estabelecidos no Estado a imprimir, na tampa do produto, advertência sobre o perigo

da dengue.

Segundo o autor do projeto, a melhor forma de evitar a dengue é combatendo o

acúmulo  de  água,  que  se  torna  o  local  propício  para  a  criação  do  mosquito

transmissor da doença.

Ainda segundo o autor, a veiculação da advertência nas caixas de água, que muitas

vezes  ficam visíveis  à  população,  pode servir  de instrumento de  conscientização,

especialmente nas comunidades de baixa renda.

Em que pese a relevância da  proposta,  não vislumbramos a possibilidade de o



257
____________________________________________________________________________

projeto continuar tramitando, conforme veremos mais adiante.

É  de  conhecimento  público  que  muitas  caixas  d'água  disponibilizadas  ao

consumidor mineiro são fabricadas em outros estados da federação, o que dificulta,

sobretudo,  o  controle  da  exigência  prevista  na  norma  em  comento,  tornando-a

incompatível com o princípio da razoabilidade, consagrado pelo direito brasileiro e

previsto no art. 13 da Constituição Mineira.

Com efeito, admitida a hipótese de aprovação do projeto e da sua transformação

em norma jurídica, estaríamos diante de uma multiplicidade de produtos, sendo que

alguns se veriam obrigados a cumprir a norma e outros não, pelo simples fato de o

fabricante se encontrar instalado em outra unidade federada.

A convalidação de normas desta natureza poderia criar uma situação complexa,

porque  cada  estado  estaria  habilitado  a  exigir  um  certo  padrão  para  o  produto

comercializado em seu território, tornando inexequível, sob o ponto de vista prático, o

atendimento às normas cogitadas.

Além disso, a medida proposta traria um ônus adicional ao fabricante do produto no

Estado  de  Minas  Gerais,  o  que  estaria  a  infringir,  também,  o  princípio  da  livre

concorrência, consagrado constitucionalmente.

Para  o  professor  Manoel  Gonçalves  Ferreira  Filho  (Comentários  à  Constituição

Federal,  3ª  ed.,  p.  92),  “é  vedado  aos  Estados  tomar  qualquer  medida  que

impossibilite,  dificulte  ou prejudique o comércio interestadual,  qualquer que seja o

expediente usado, e isso independentemente de motivação. O Brasil, nos termos da

Constituição, é um só mercado, regido exclusivamente pela legislação federal”.

Vê-se que a proposta estaria, também, a repercutir no comércio interestadual dos

referidos produtos, matéria que, efetivamente, não se insere na órbita de competência

desta Casa Legislativa.

Ademais, embora o projeto trate de proposta que objetiva beneficiar a coletividade,

uma vez  que  é  necessário  um  maior  grau  de  conscientização  acerca  dos  riscos

relacionados à dengue, é mais adequado que tal medida seja financiada pela própria

sociedade,  de  maneira  equânime.  A imposição  estatal  que  ora  se  pretende  criar

apresenta-se  como  uma  ingerência  indevida  do  Estado  em  esfera  reservada  à

iniciativa privada. Não é razoável repassar para o particular  um encargo que é da
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alçada do poder público.  Existem outros meios de se promoverem campanhas de

conscientização da população sem incorrer  em tal  impropriedade.  Dessa maneira,

entendemos que o poder público é que deveria implementar tais medidas, valendo-se

dos recursos do erário.

Sobre a efetividade da medida, vejamos a manifestação da Secretaria de Estado de

Saúde  na  nota  técnica  elaborada  em  resposta  à  diligência  requerida  por  esta

comissão:

“(...) sobre o Projeto de Lei nº 1872/2011, que determina a impressão de aviso nas

tampas de caixas d'água sobre o perigo da dengue, informamos (…) que somos de

parecer técnico desfavorável, considerando a pouca visibilidade já que o alcance da

informação seria apenas na hora da colocação da caixa d'água. Além disso, há pouca

objetividade e eficácia de controle vetorial”.

Pelos motivos expostos, não vislumbramos a possibilidade de esta Casa legislar

sobre a matéria.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.872/2011.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa  o

percentual,  relativo  ao  ano  de  2013,  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende fixar o percentual para a revisão anual geral dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público em 6,49%, a serem

aplicados a partir de 1° de maio de 2013 no valor dos multiplicadores a que se refere

o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31/3/2010.

Por  meio  do  Ofício  nº  8/2013,  o  procurador-geral  de  justiça  informou  que  a

proposição  observa  o  índice  de  reajuste  de  6,49%,  que  corresponde  ao  Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado no período de maio de

2012  a  abril  de  2013,  conforme divulgação  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística - IBGE. No ofício, foi também informado que será necessário pedido de

suplementação  ao  Poder  Executivo  para  obter  recursos  orçamentários  adicionais

para a consecução do reajuste.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  destacou  que  o

Ministério  Público  tem  assegurada  constitucionalmente  a  autonomia  funcional  e

administrativa,  podendo  propor  ao  Poder  Legislativo  projetos  de  lei  que  sobre  a

política remuneratória dos seus cargos e serviços auxiliares. A comissão apresentou o

Substitutivo  n°1  para  corrigir  erro  de  remissão,  uma  vez  que  a  tabela  de

escalonamento vertical de vencimentos a que se refere o projeto  não foi instituída

pelo art. 8º e pelo Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, mas sim pelo

item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999. Além disso, o

substitutivo atualiza o quadro de multiplicadores da referida tabela com a aplicação do

percentual  que se pretende fixar  no projeto (6,49%) e os percentuais relativos às

revisões efetuadas em 2011 e 2012 (respectivamente 9,32% e 5,1%), uma vez que,

não havendo sido atualizado nas revisões daqueles anos, o quadro permaneceu com

os valores de 2010.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria 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.

No que compete a esta comissão analisar, entendemos que a implementação da
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medida proposta implica aumento de despesas com pessoal.  A Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, define a despesa

total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece limitações para tais

gastos.

O art. 20, II, “d”, da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Ministério

Público dos Estados não poderá exceder a 2% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 1,9% como limite

prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista  no  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição da República,  a  qual  respalda  o

presente projeto.

O Ministério Público estadual, por meio do ofício subscrito pelo procurador-geral de

Justiça, informa que o referido órgão se encontra dentro dos limites estabelecidos

pela LRF para gastos com pessoal, sendo que o impacto gerado pela concessão do

reajuste representa, em 2013, o montante de R$17.672.281,00.

De acordo o relatório de gestão fiscal do Ministério Público publicado em 21/5/2013

e referenciado no mês de abril  de 2013, a despesa com pessoal está dentro dos

limites legais supracitados. Adicionando-se o valor do impacto financeiro do projeto

em tela e considerando-se a projeção da RCL efetuada pela Secretaria de Estado de

Fazenda no Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Junho de 2013, a

despesa com pessoal do Ministério Público permanece inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição  da  República,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou

aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias

- LDO. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos que conforme o 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, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.214/2013 na
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forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel  - Hélio Gomes - Sebastião

Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.263/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.263/2012, de autoria da deputada Liza Prado, que declara de

utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, 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 3.263/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem

-, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.594/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.594/2012,  de  autoria  do  deputado  Glaycon Franco,  que

declara de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.594/2012

Declara de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma

-, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.624/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.624/2012,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Henrique,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah - ABS -, 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 3.624/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah - ABS -, com sede

no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah -

ABS -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.944/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.944/2013,  de autoria  do deputado  Duílio  de Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da Terceira Idade Terra de

Canaã, com sede no Município de Barroso, 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° 3.944/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da Terceira Idade

Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da

Terceira Idade Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.009/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.009/2013, de autoria do deputado  Bonifácio Mourão, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -,

com sede no Município de Santana do Paraíso, 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° 4.009/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -,

com sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom

Sucesso - AMBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.083/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.083/2013, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no Município

de Perdões, 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° 4.083/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no

Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP

-, com sede no Município de Perdões.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.144/2013, de autoria do deputado Hely Tarqüínio, que declara
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de utilidade pública a  Associação Beneficente  Evangélica  em Assistência  Social  -

Abeas -, com sede no Município de Patos 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 Nº 4.144/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica em Assistência

Social - Abeas -, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica

em Assistência Social - Abeas -, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.266/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.266/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Teatral  e  Cultural  de  Porteirinha,  com  sede  no

Município de Porteirinha, 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° 4.266/2013

Declara de utilidade pública a Associação Teatral  e  Cultural  de Porteirinha,  com

sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Teatral  e  Cultural  de

Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.267/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.267/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública  a  Associação Comunitária  da  Construção Civil  e  Ecologia  da

Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de Porteirinha, 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 4.267/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Construção  Civil  e

Ecológica da Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da

Construção Civil e Ecológica da Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de

Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.269/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.269/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Pedro -

Ambaspe -, com sede em Esmeraldas, 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 Nº 4.269/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro São Pedro -

Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

São Pedro - Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.275/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.275/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra da Mãe de Deus, com

sede no Município de Vermelho Novo, 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 4.275/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra Mãe de Deus, com

sede no Município de Vermelho Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra Mãe

de Deus, com sede no Município de Vermelho Novo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.277/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.277/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Instituto Solidário Comunitário Assistencial,

com sede no Município de Bugre, 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 4.277/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Solidário  Comunitário

Assistencial, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Solidário

Comunitário Assistencial, com sede no Município de Iapu.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.278/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.278/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Shallom,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.278/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Shallom,  com  sede  no

Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Shallom, com

sede no Município de Iapu.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2013

ATA

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.573  a

4.575/2013 - Requerimentos nºs 5.755 a 5.826/2013 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Administração Pública, de Transporte, de Segurança Pública, de

Esporte  e  de  Cultura  (2)  e  de  Direitos  Humanos  e  dos deputados  Bosco,  Carlos

Pimenta e Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Sargento

Rodrigues e Paulo Guedes; questões de ordem; discursos dos deputados Rômulo

Viegas e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Questões  de  ordem  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -

Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; 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 -  Neider  Moreira -  Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio

Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora -  Lafayette  de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique

Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

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

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O 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 4.573/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Vale do Sol, com

sede no Município de Espera Feliz.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vale do Sol, com sede no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2013.

Durval Ângelo

Justificação: Constituída em 24 de abril de 2006, a Associação de Moradores do

Bairro Vale do Sol, com sede no Município de Espera Feliz, é uma entidade de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  promoção  e  execução  de

programas e ações e de interesse dos seus associados, a mobilização da população

para uma atuação conjunta na busca de soluções para os problemas da coletividade.

Interessada  na  melhoria  das  condições  sociais  e  econômicas  da  população  do
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Bairro Vale do Sol e adjacências, organiza e promove atividades de cunho educativo,

palestras, atividades socioculturais, esportivas e de lazer, além da busca de parcerias

e investimentos de órgãos públicos e particulares.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Associação de Moradores

do Bairro Vale do Sol, contamos com a anuência dos nobres deputados a este projeto

de lei, que pretende outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.574/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Abaete o imóvel localizado na Rua 12 de Junho, nesse município, registrado no livro

2-B, fls. 40, matrícula 337, do Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do

Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao

funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social do Município.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: O imóvel em questão necessita passar por reformas para melhorar a

sua infraestrutura e a qualidade de atendimento da população,  de acordo com as

demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Diante  dessa  necessidade,  o  município  vem  buscando  recursos  junto  a  órgãos

governamentais federais e estaduais, e uma das exigências para firmar convênios é a

comprovação de posse do imóvel:
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A doação do imóvel ao município será de grande valia e bastante benéfica para a

população,  pois  busca-se  o  melhor  atendimento  ao  público-alvo,  e  para  que isso

ocorra de maneira satisfatória deve-se ter a posse definitiva do imóvel.

Por  essas razões contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa 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 4.575/2013

Dispõe sobre a desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Araxá os trechos de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam desafetados os bens públicos constituídos pelos trechos da Rodovia

MG-428, compreendidos entre os seus quilômetros 4,95 a 6,50 e 9,00 a 11,40.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Araxá a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o  caput deste artigo passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Araxá e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - A área 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, 2 de outubro de 2013.

Bosco

Justificação: Este projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa dispõe

sobre  a  desafetação  de  bens  públicos  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Araxá os trechos rodoviários que especifica.

Trata-se de bens públicos de propriedade do Estado, gerenciado pelo DER-MG, de

uso comum do povo, compreendidos nos trecho da MG-428 situados entre os seus

quilômetros 4,95 a 6,50 e 9 a 11,40.

A  municipalização  dos  mencionados  trechos  rodoviários  se  apresenta  como

importante  medida  para  o  desenvolvimento  de  Araxá.  Isto  porque  a  classe
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empresarial  da  região  tem  interesse  em  construir  às  margens  dos  trechos,

identificando o local como de interesse para os seus investimentos e também porque

os trechos já  integram o perímetro urbano da cidade faticamente,  com indústrias,

comércios e residências erguidos em seu entorno. Além disso, devido à característica

do trecho, a comunidade já o utiliza para a prática de atividade física, sendo comum o

ciclismo e as solicitações dos cidadãos para que a prefeitura construa uma ciclovia no

local. Além disso, destaca-se o fato de um cemitério situar-se em parte do trecho.

Fica  claro  que  a  medida  favorecerá  o  município,  além  de  não  comprometer  a

finalidade dos bens públicos envolvidos, que permanecerão destinados à circulação

rodoviária.  Nesse sentido,  destaca-se a existência  de  minuta de  projeto de  lei  na

Câmara  Municipal  de  Araxá,  para  que  o  ente  municipal  possa  municipalizar  os

trechos já citados.

Assim, torna-se muito importante Araxá assumir definitivamente a responsabilidade

pela  manutenção e  conservação da via pública,  propiciando bons resultados para

todas as partes envolvidas.

Pela  importância  da  municipalização  do  trecho,  conto  com  o  apoio  dos  nobres

deputados para aprovação deste projeto.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  5.755/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Governo pedido de providências para a concessão de isenção da taxa

de licenciamento para veículos com mais de dez anos de fabricação. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira.)

Nº 5.756/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre o cronograma de execução

das obras e a prestação de contas do Convênio nº 497.166, firmado entre esse órgão

e o Dnit. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.757/2013, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado ao Dnit, com

envio de cópia à Superintendência Regional  do Dnit  em Minas Gerais,  pedido de

providências solicitando a instalação de radares eletrônicos no Km 644 da BR-262,
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próximo a Ibiá. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.758/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a destinação de recursos

oriundos da dotação orçamentária do Estado com vistas à aquisição de imóveis para

a construção de oito  áreas  integradas  de segurança pública  em Uberlândia.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.759/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento do trecho de

5km  que  liga  a  BR-365  à  Penitenciária  Professor  João  Pimenta  da  Veiga,  em

Uberlândia, e o recapeamento da Rodovia José Leva, no trecho da Rodovia Municipal

Neusa Resende até a Escola Agrotécnica Federal. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.760/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona pela prisão de diversos

indivíduos,  apreensão  de  menores,  bem  como  de  quatro  armas  com  munições

intactas  e  guardadas,  R$720,00  reais  em  dinheiro,  um  veículo  VW  Pointer,  uma

motocicleta preta, dez buchas de maconha, uma pedra de crack e dois notebooks, no

Município de Vespasiano.

Nº 5.761/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª e 3ª Cia.

Rotam,  pela  prisão de  um  homem e uma mulher  por  tráfico  de  drogas  em Belo

Horizonte.

Nº 5.762/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª Cia. PM

Tático Móvel do 5º BPM, pela realização da Operação Impacto e prisão de um casal

por tráfico de drogas no Bairro Havaí, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 5.763/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  federais  que participaram de operação que

culminou  no  desmembramento  de  uma  quadrilha  especializada  em  tráfico

internacional de armas.

Nº  5.764/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a que

seja agilizada a disponibilização de viaturas para o Município de Carmo do Cajuru,

inclusive de viatura específica para o policiamento rural.

Nº  5.765/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de aplauso aos  policiais  federais  que  participaram de

operação que culminou no desmembramento de quadrilha envolvendo empresários,

servidores públicos  e  ex-prefeitos,  a qual  desviava  dinheiro  público,  chegando ao

valor de 400 milhões de reais.

Nº 5.766/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para elaborar projeto

de pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia BR-262 até o Distrito de Itaipu, no

Município de Araxá.

Nº 5.767/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que proceda a estudo que viabilize melhorias físicas

e novas sinalizações para o entroncamento da BR-265 com a MG-167.

Nº  5.768/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado

DER-MG pedido de providências para readequar o entrocamento da BR-265 com a

MG-167, em Santana da Vargem.

Nº 5.769/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

procuradoria-geral  de  justiça  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  a

terceirização do DER-MG seja suspensa.

Nº 5.770/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que a terceirização do DER-MG

seja suspensa.

Nº 5.771/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para redução da velocidade máxima de 80km/h para

60km/h nos radares próximos ao trevo de Santana da Vargem na MG-167.

Nº 5.772/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a colocação de redutores de velocidade no

entrocamento das rodovias MG-167 e BR-265, nas modalidades eletrônico e quebra-

molas, limitando-a ao máximo de 40 km/h.
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Nº 5.773/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que, no projeto executivo elaborado para a BR-367,

o trecho do lote 1 passe o mais  perto possível  do perímetro urbano de Salto da

Divisa, de forma a viabilizar a implantação do projeto Museu do Percurso.

Nº 5.774/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de providências  para  a  limitação da  contratação  de  trabalhos  e

consultoria às áreas que não sejam inerentes ao órgão, vedando a terceirização em

atividades-fins, como execução de projetos e todas as fases de fiscalização de obras

e de transporte público.

Nº 5.775/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes moção de repúdio pelo não comparecimento de nenhum

representante  dessa  secretaria  na  reunião  de  audiência  pública  realizada  pela

Comissão de Transporte em 4/9/2013.

Nº 5.776/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para promover concurso público a fim de suprir as

necessidades desse órgão.

Nº 5.777/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  criação  de  linhas  de

transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Vale.

Nº 5.778/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que sejam incluídos no lote nº 1 do projeto executivo

elaborado para a BR-367 os trechos não asfaltados e as pontes entre os Municípios

de Jequitinhonha e Jacinto.

Nº 5.779/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a fiscalização do transporte público entre os

Municípios de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte.

Nº 5.780/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a expansão do número de

linhas de transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Horizonte, Belo Vale e

Belo Horizonte, Bonfim e Belo Horizonte.

Nº 5.781/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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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.

Nº 5.782/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte pedido de providências para

que sejam instalados redutores de velocidade nas proximidades das escolas situadas

no Bairro Jardim Vitória.

Nº 5.783/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  Detran-MG  pedido  de  providências  que  sejam

elaborados e executados os projetos técnicos necessários para a implementação das

melhorias na via acostamento e condições de segurança da Rodovia MG-290, que

liga o Município de Pouso Alegre ao Município de Jacutinga.

Nº 5.784/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para que se instalem

torres de telefonia que atendam aos moradores do Distrito de Quartel do Sacramento

e adjacências, compreendidas por Passa Dez, Palestina, Vista Alegre, Córrego da

Derrubada e Córrego do Areia, no Município de Bom Jesus do Galho.

Nº 5.785/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Bhtrans pedido de providências para que melhore a sinalização dos logradouros do

Bairro Jardim Vitória que menciona.

Nº 5.786/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que seja construído o entorno

rodoviário de Esmeraldas, ligando a MG-60 antes e depois do município, sem passar

pela área urbana.

Nº 5.787/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de  providências  para  minimizar  os  impactos  causados  pela  não

conclusão da pavimentação do trecho de estrada 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.

Nº 5.788/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja asfaltada a estrada

de  terra  que  interliga  Capetinga  a  São  Sebastião  do  Paraíso,  passando  por
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Goianazes.

Nº 5.789/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  reativação  da  linha  de

transporte rodoviário intermunicipal entre Belo Horizonte e o Distrito de São Sebastião

do Gil, no Município de Desterro de Entre-Rios.

Nº 5.790/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit  pedido  de  providências  para  que  seja  agilizada  a  realização  do  processo

licitatório do projeto executivo de asfaltamento da BR-367, no trecho localizado entre

Minas Novas e Virgem da Lapa.

Nº  5.791/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Dnit manifestação contrária à cobrança de pedágio na BR-050, no

trecho entre Araguari e Uberlândia, para veículos emplacados nesses municípios.

Nº  5.792/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a

manutenção,  pelo  Estado,  em  parceria  com  a  MGS,  da  Unidade  de Atendimento

Integrado - UAI - de Coronel Fabriciano, nos moldes planejados para a UAI Praça

Sete, em Belo Horizonte.

Nº  5.793/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências solicitando especial

atenção na liberação dos recursos alocados na Ação 4353 do exercício 2013 - Apoio

à  cadeia  produtiva  dos  queijos  artesanais  de  Minas,  com  vistas  a  investir  na

regularização sanitária da produção de queijo.

Nº  5.794/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  solicitando

especial atenção na liberação dos recursos alocados na Ação 4353 do exercício 2013

- Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas, com vistas a investir na

regularização sanitária da produção de queijo.

Nº 5.795/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado e à Secretaria de Educação pedido de providências para a

transferência do Município de Urucuia da Superintendência Regional de Ensino de

Januária para a Superintendência Regional de Ensino de Unaí.
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Nº 5.796/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que a Prefeitura Municipal de

Betim retome o Programa de Educação Integral no Município.

Nº 5.797/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio

Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  pedido  de  providências

para que seja apurada denúncia de atividade de caça de animais silvestres na mata e

no entorno da Usina Hidrelétrica Maurício, no Município de Leopoldina.

Nº  5.798/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências para que

seja realizado um evento no Município de Pirapora para promover a capacitação de

agentes locais e da região que atuam na prevenção e no combate ao uso de drogas.

Nº  5.799/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  seja

implantado  um  centro  de  atenção  psicossocial  álcool  e  drogas  -  Caps-Ad  -  nos

Municípios de Pirapora e Buritizeiro.

Nº  5.800/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  pedido  de  providências  para  a

restauração da lancha da Polícia Civil que atua na hidrovia do Rio São Francisco, no

Município de Pirapora, e que seja ampliado o número de efetivo policial das Polícias

Civil e Militar no referido município e região.

Nº  5.801/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de providências

para que seja reaberto o posto policial da Rodovia BR-365 próximo ao Município de

Pirapora.

Nº  5.802/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para a implantação de

um centro de internação provisória no Município de Pirapora, tendo em vista o índice

crescente de infrações cometidas por crianças e adolescentes.

Nº  5.803/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas pedido de providências
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para que sejam enviados recursos do programa Crack, É Possível  Vencer para o

Município de Pirapora.

Nº  5.804/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social,  à Polícia Militar  e à Polícia Civil  as

notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para a ampliação do efetivo das Polícias Militar e Civil no Município de

Carmo do Cajuru.

Nº  5.805/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a instalação de câmeras do programa Olho Vivo e do serviço 190

específico no Município de Carmo do Cajuru.

Nº  5.806/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Militar pedido de providências

para a reativação do subdestacamento do Distrito de Águas Férreas.

Nº  5.807/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a reativação

e gestão do programa Olho Vivo no Município de Ipatinga.

Nº  5.808/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria  de  Justiça  e  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de

providências para que sejam designados juiz e promotor de justiça para a Comarca

de Lajinha.

Nº  5.809/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Militar pedido de providências para

a construção de um quartel no Município de Carmo do Cajuru.

Nº  5.810/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Superintendência de Administração

Prisional pedido de providências para a assunção da cadeia pública do Município de

Carmo do Cajuru.

Nº  5.811/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria Regional do Trabalho e à Procuradoria da República em

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam  averiguadas  as  alegadas
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irregularidades  na  nomeação  do  Sr.  Heli  Siqueira  de  Azevedo  relatadas  em

documento apresentado a essa comissão.

Nº  5.812/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  cópia  da

proposta  de  pesquisa  sobre  os  padrões  sanitários  de  produção  do  queijo  minas

artesanal e pedido de providências para o financiamento do referido projeto.

Nº  5.813/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Fapemig cópia da proposta de pesquisa sobre os padrões sanitários

de produção do queijo minas artesanal e pedido de providências para o financiamento

do referido projeto.

Nº  5.814/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Capes cópia da proposta de pesquisa sobre os padrões sanitários

de produção do queijo minas artesanal e pedido de providências para o financiamento

do referido projeto.

Nº  5.815/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao CNPq cópia da proposta de pesquisa sobre os padrões sanitários

de produção do queijo minas artesanal e pedido de providências para o financiamento

do referido projeto.

Nº  5.816/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  de  Desenvolvimento  Agrário  cópia  da  proposta  de

pesquisa sobre os padrões sanitários de produção do queijo minas artesanal e pedido

de providências para o financiamento do referido projeto.

Nº  5.817/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Agência  Brasileira  de  Inovação  -  Finep  -  cópia  da  proposta  de

pesquisa sobre os padrões sanitários de produção do queijo minas artesanal e pedido

de providências para o financiamento do referido projeto.

Nº  5.818/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

realizada licitação para concessão de serviços de transporte público intermunicipal

que atenda à população de Ribeirão das Neves e estudo para a revitalização do

curso d'água denominado Ribeirão das Neves, localizado nesse Município.



284
____________________________________________________________________________

Nº  5.819/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 50ª Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  o  atendimento  das

reivindicações  dos  cidadãos  de  Ribeirão  das  Neves  para  a  transferência,  com  a

urgência requerida, dos detentos do Presídio José Maria Alkimin para o complexo

prisional público-privado.

Nº 5.820/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que seja duplicada a Rodovia BR-153 e construído

um viaduto no entroncamento com a Rodovia MG-497.

Nº  5.821/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  50ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que seja desativado o

Complexo  Penitenciário  José  Maria  Alkimin  e  sejam  transferidos  os  presos  ali

recolhidos,  com posterior  cessão do imóvel  ao Município  de Ribeirão  das  Neves,

conforme  solicitação  apresentada  pela  prefeita  desse  Município  na  Comissão  de

Direitos Humanos.

Nº 5.822/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no  programa

Caminhos de Minas do trecho de 14 km de terra que liga os Municípios de Belo Vale e

Moeda, na região central do Estado.

Nº 5.823/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

BHTrans pedido de providências para a criação de um grupo de trabalho composto de

representantes de vários segmentos da sociedade civil, em especial de entidades que

atuam no ciclismo, quando da elaboração de estudos técnicos para obras de melhoria

ou implantação de ciclovias em Belo Horizonte.

Nº  5.824/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 50ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que seja avaliado e adequado o serviço de coleta de lixo na Rua Mário Costa

Teixeira,  em  frente  ao  nº  22,  que  se  apresenta  insuficiente,  conforme  denúncia

apresentada pelo Sr. José Apolônio de Paula nessa comissão.
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Nº  5.825/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Codevasf cópia da proposta de pesquisa sobre os padrões sanitários

de produção do queijo minas artesanal, bem como pedido de providências para o

financiamento do referido projeto.

Nº  5.826/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados às Secretarias de Planejamento, de Saúde e de Educação as notas

taquigráficas da 50ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para a ampliação de investimentos no Município de Ribeirão das Neves nas áreas de

transporte metropolitano, educação e saúde conforme reivindicações apresentadas

nessa comissão.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Transporte, de Segurança Pública, de Esporte, de Cultura

(2) e de Direitos Humanos e dos deputados Bosco, Carlos Pimenta e Sávio Souza

Cruz

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Quero cumprimentar os

policiais  civis  de  Minas  Gerais  que  se  encontram  nas  galerias  acompanhando  a

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 23. Obviamente, Sr. Presidente, eles

esperam que cheguemos a um consenso.

Pedi que pegassem o Projeto de Lei Complementar nº 23, que já está com três

volumes  de  pareceres  das  Comissões  de  Justiça,  de  Administração  Pública,  de

Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira.  Estamos  nos  debruçando  sobre

esse projeto, que recebeu várias emendas do governador, depois retiradas. Ou seja,

estamos tentando buscar o melhor texto para que o projeto atenda os companheiros

da Polícia Civil. Queremos buscar o melhor, de forma sincera e cristalina. Queremos

principalmente  alertar  os  companheiros  da  Polícia  Civil  sobre  as  armadilhas  que

inicialmente foram colocadas no projeto, fazendo com que direitos já consagrados na

Lei nº 5.406, de 1969, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil, fossem retirados.
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Essa lei também foi aperfeiçoada pela Lei Complementar nº 84, de 2005. À época, a

relatoria do Projeto de Lei nº 58, que antecedeu a lei, coube a este deputado, na

Comissão de Administração Pública.

Sr.  Presidente,  esse é  um  projeto  de  suma importância.  Queremos  que ele  se

aproxime  ao  máximo  do  que  os  companheiros  da  Polícia  Civil  têm  solicitado  ao

Parlamento, especialmente ao governador do Estado. É o governador que encaminha

o projeto a esta Casa e, muitas vezes, também substitutivos e emendas que, se os

deputados  não  tomarem  cuidado,  pelo  fato  de  virem  do  governador  são

imediatamente  aceitos  e  passam  a  integrar  o  projeto  sem  que  se  meçam  as

consequências.

Não sei se nosso companheiro Dr. Marco Antônio Chedid, Presidente do Sindep, se

encontra nas galerias...

Está doente de tanto lutar pela aprovação do projeto de lei complementar. Na última

audiência  realizada na Comissão de Fiscalização Financeira,  talvez o  Dr.  Chedid

tenha-me interpretado mal. Ele me disse: “Deputado, o senhor tem de tomar certo

cuidado para não acirrar mais os ânimos da base da Polícia Civil com os delegados

de polícia”. Quero dizer ao Dr. Chedid, e faço isso publicamente, que ele tem meu

respeito,  minha  admiração.  Não  só  ele  como também  o  Dr.  Edson  Pereira,  que

também esteve à frente do sindicato. Mas uma parcela da polícia não pensa como

ele, que valoriza e respeita seus companheiros da base, ainda que sejam de outras

carreiras  que compõem  as  carreiras  da  Polícia  Civil:  escrivães,  peritos,  médicos-

legistas e investigadores.

Infelizmente, parece que o grupo de novatos ficou querendo trapacear e passar a

perna  na  base  da  Polícia  Civil.  O  nosso  objetivo  não  é  promover  discórdia,  ao

contrário, é unificar. Na reunião realizada no Salão Nobre, com a presença de todas

as entidades de classe da Polícia Civil, fiz questão de alertar os delegados: “Vocês

precisam do investigador, do escrivão, do perito e do médico-legista, assim como eles

precisam  de  vocês.”  A Polícia  Civil  é  uma  corporação  que  comporta  todos,  não

apenas  delegados,  investigadores,  escrivães,  peritos  ou  médicos-legistas.  A sua

engrenagem só funciona bem como polícia judiciária, para corresponder aos anseios

da sociedade,  se  todos trabalharem em conjunto.  Antes  que alguém diga  algo,  é
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importante falar também dos servidores administrativos, que têm papel fundamental e

cujo trabalho muitas vezes não é visto.  Eles  ficam ali  como se fossem invisíveis,

trabalhando como formiguinhas e ajudando os demais servidores.

Gostaria  que  o  Dr.  Chedid  estivesse  presente  para  dizer-lhe  que  o  nosso

posicionamento não é o de pregar a desunião. Mais que nunca, a Polícia Civil precisa

estar muito unida na defesa de seus interesses no que diz respeito ao PLC nº 23.

Fizemos o possível. Quero que os companheiros saibam que não trabalhamos com a

hipótese de fazer jogo para a plateia. Uma lei que muda toda a estrutura da Polícia

Civil deve ser tratada com seriedade, e não com jogada para a plateia, como alguns

fazem às vezes. Isso é muito mais sério. Estamos mexendo na carreira dos policiais,

na promoção, na expectativa e na esperança de alguns permanecerem na ativa. Eles

querem continuar contribuindo com a corporação e melhorando a sua ascensão na

carreira, podendo contar com uma aposentadoria mais digna. Da forma como isso

ocorre hoje, esses servidores têm prejuízo. É por isso que quando fomos relator, na

Comissão de Administração Pública, do PLC nº 23, que reorganiza toda a carreira dos

policiais  civis  de Minas Gerais,  tivemos zelo ao alterar  artigos,  mudar  parágrafos,

incisos  ou  alíneas,  de  mostrar  aos  companheiros  que  determinado  ponto  era

prejudicial. Devemos retirar a remissão que o governo faz a todo momento na forma

de regulamento ou de resolução, porque já conheço, estou calejado com resoluções e

portarias que o comando da Polícia Militar adota às vezes para que, depois, a cúpula

decida sobre direitos que já foram consagrados a outros servidores.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar claro que estamos acompanhando o caso e

não  ficamos  a  todo momento  fazendo  jogo  para  a  plateia,  porque esse não  é  o

propósito. Quem quer ajudar com seriedade se debruça sobre o projeto, esquecendo-

se de jogar para a plateia. Ouvi do Denilson e do Toninho, Antônio Márcio Pereira,

conhecido por  mim antes de ser  deputado,  quando ainda trabalhava na atividade

policial, que nem tudo o que reluz é ouro. Muitas vezes, vemos as pessoas fazendo

jogo para a plateia, mas, no fundo, talvez queiram tirar apenas dividendos. Não é

esse o nosso propósito. O que procuramos é estudar o PLC e apontar as suas falhas.

Quero cumprimentar o governador, pois tomei conhecimento de que ele retirou a

emenda que tratava de subsídios. Isso não é o que a base da Polícia Civil deseja.
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Deputado Lafayette, V. Exa. esteve lá, segurou o tranco, tomou pressão, mas teve

coragem de dizer: “Não devemos.”

Imaginem, teríamos os delegados recebendo através de subsídio e o restante de

toda a Polícia Civil recebendo através do vencimento básico, com sua remuneração e

vantagens  individuais.  Isso  iria  acabar  de  matar  a  Polícia  Civil.  Aí,  sim,  iríamos

aumentar o fosso que está separando delegados do restante da base, e não é esse o

propósito.  Eu  disse  ao  Dr.  Chedid:  “Dr.  Chedid,  investigador,  escrivão,  perito  e

médico-legista  têm  de  ser  chamado  de  longa  manus.  São pessoas  que,  no  seu

conjunto  da  obra,  contribuem  para  o  produto  final  produzido  pela  Polícia  Civil,

especialmente o inquérito policial e o cumprimento do mandado de prisão, ou seja, as

funções pertinentes e específicas da polícia judiciária em Minas Gerais.

Então, era isso que eu queria repassar ao Dr. Marco Antônio Chedid, um grande

companheiro, um delegado respeitado, que quebrou pedra durante muito tempo na

atividade, na ponta da linha. E aqui eu falo especialmente para o Sindpol: não são

aqueles que chegaram ontem, que ainda não vivenciaram a polícia na sua essência,

não  conhecem  e  não  quebraram  pedras,  ou  melhor,  como  alguns  falam,  não

conhecem o chão de fábrica e ficam querendo, por debaixo, por detrás das cortinas,

tentar chegar e enfiar emenda no projeto, desestabilizando toda uma tramitação, todo

o empenho que os  companheiros  da  Polícia  Civil  vinham  fazendo  para  buscar  o

melhor texto.

Eu iria até falar inicialmente do projeto do Tribunal de Justiça que tramita aqui -

temos uma emenda nele - para extinguir o Tribunal de Justiça Militar e aplicar melhor

o dinheiro do Estado.  Mas resolvi  priorizar  e dar ênfase ao PLC nº 23,  deputado

Lafayette  de  Andrada,  pois  precisamos  corrigir  algumas  questões  que  ainda  não

foram corrigidas. O texto precisa e deve ser aperfeiçoado.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Caro deputado Sargento Rodrigues,

primeiramente quero agradecer a V. Exa. a oportunidade em que me dá uns minutos

do  seu  tempo  de  discussão  e  agradecer  também  porque  V.  Exa.  teve  uma

participação muito importante ao longo desse processo de construção do PLC nº 23.

Quero  dar  o  meu  testemunho  do  seu  esforço,  como  também  do  esforço  do

deputado  Cabo  Júlio,  do  deputado  João  Leite,  do  deputado  Durval  Ângelo  e  do
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deputado  Gustavo  Corrêa,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  que  foram

fundamentais  para  a  construção  desse  projeto.  Apenas  quero  fazer  a  seguinte

consideração: estamos com um projeto de lei que não é a perfeição e nem o melhor

dos mundos, mas é um projeto de lei que traz grandes benefícios como um todo para

a Polícia Civil.  Temos de reconhecer que há um caminho longo a percorrer,  mas

também temos de ter maturidade de reconhecer que um longo caminho também foi

percorrido.

Portanto,  meu  caro  deputado  Sargento  Rodrigues,  apenas  quero  dizer  neste

momento  que  sua  participação  foi  importante,  como  também  a  participação  das

entidades representativas nesse processo foram fundamentais. O texto construído - e

foi  até onde poderíamos chegar  -  teve na sua espinha dorsal  o atendimento dos

anseios  trazidos  pelas  entidades.  Temos  de  fazer  esse  registro,  as  entidades

participaram, reivindicaram, trouxeram ideias, suas propostas e lutaram por elas. Isso

é fundamental no processo democrático. Chegamos a esse texto porque o PLC nº 23

trata  da  estrutura  da  Polícia  Civil,  não  é  um  plano  de  cargos  e  salários.

Compreendemos  que  algumas  categorias  e  que  alguns  policiais  desejavam  que

nesse  projeto  inseríssimos  tabela  de  vencimento,  tabela  de  salário,  aumento  de

vencimento, o que seria muito bom - e é o que todos desejávamos. Mas não é esse o

escopo do projeto, e sim a organização da Polícia Civil. Nesse sentido, posso dizer

com muita tranquilidade que temos um projeto moderno que fortalece a Polícia Civil e

que valoriza os policiais. Eram essas as palavras que eu queria dizer. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  Deputado  Lafayette  de

Andrada, V. Exa. será muito importante. Quando da tramitação na primeira comissão,

alertei  alguns  companheiros  da  Polícia  Civil  de  que  esse  projeto  era  de  quórum

qualificado, que era um projeto de lei complementar e precisava do voto favorável de

39 deputados no Plenário. Não é como o projeto de lei ordinária, que é aprovado por

maioria simples, ou seja, com 39 deputados em Plenário. É um projeto que precisa de

quórum qualificado. Então, é necessário continuarmos.

Das 28 emendas que apresentei  na Comissão de Segurança Pública,  20 foram

encampadas na Comissão de Fiscalização. Mas ainda há uma preocupação quanto à

proposta trazida por entidades da Polícia Civil, que precisa ser aperfeiçoada em 1º
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turno ou em 2º turno.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, serei rápido,

até para que V. Exa. possa encerrar. Quero saudá-lo e saudar o deputado Lafayette

de Andrada, relator.  V. Exa.  foi  relator na Comissão de Segurança Pública e teve

cuidado. Ainda falta 1 minuto, Sr. Presidente.

O presidente - V. Exa. pode usar até 2 minutos.

O deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues* - V. Exa. tem prestígio, deputado João Leite. Ele

não deixa outro, não.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Tenho  prestígio  com  o  deputado  Hely

Tarqüínio.

Queria também saudar  todas as lideranças e todos os policiais  que estão aqui,

nesta tarde, os nossos líderes, que trabalharam tanto. Creio que ocorreu uma vitória

de todos. Há 44 anos não se mexe na lei da Polícia Civil. Não podemos perder essa

oportunidade. Creio que nossos líderes estão sabendo disso. Sabemos que não sairá

um documento perfeito, mas sairá o melhor possível.

Quero  parabenizar  o  deputado  Sargento  Rodrigues,  que é  sempre  muito  sério,

muito  atento  a  essa  questão  e  conhecedor  também  do  assunto;  e  o  deputado

Lafayette de Andrada, que teve o cuidado de conversar com todos os segmentos.

Creio que os policiais que aqui se encontram devem estar aqui permanentemente

mesmo para garantir as conquistas, que são grandes. Precisamos continuar. Não é

possível perder tudo o que foi feito até agora, toda conversa que tivemos. É preciso

aproveitar este momento.

Muito obrigado, deputados Sargento Rodrigues e Hely Tarqüínio.

Posso  ter  mais  tempo?  Vou  me  entusiasmar.  Tenho  a  satisfação  de  ver  uma

legislação  sendo  construída  dessa  maneira,  com  a  participação  de  todos  e

entendendo que nem tudo é possível.  Mas a verdade é que estamos avançando.

Muito obrigado e parabéns.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao deputado João Leite, presidente,

que me confiou a relatoria do projeto da Comissão de Segurança Pública, um projeto

complexo. Os companheiros da Polícia Civil também precisam saber disso, porque
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muitas vezes a entidade de classe faz o melhor possível, e um companheiro diz, lá na

ponta: “Vocês não conseguiram”. Aí o presidente, o vice-presidente e os diretores das

entidades de classe são trucidados, porque não conseguiram tudo o que queriam.

Eu, ao longo desses 14 anos e meio de mandato exercido nesta Casa, consegui

enxergar e aprender que é preferível avançar dois, três pontos, e, no próximo, tombar

de novo. É preferível avançar um pouco a não avançar nada. Já travei aqui batalhas

gigantescas, lutas intensas em que consegui avançar um pouco. Depois percebi que

aquele pouco, num segundo momento, foi muito importante.

Há avanços no critério de promoção, que já está consolidado, há avanços no PLC

nº 41 do abono permanência. Os companheiros, às vezes, ficam meio em dúvida,

porque  não  completaram  30  anos  de  polícia.  Têm  25  anos  e  mais  5  anos  fora,

portanto  têm  tempo  para  aposentadoria  voluntária,  mas  desejam  ficar.  O  abono

permanência representará um terço a mais no salário, e eles ainda poderão progredir

na carreira e sair com a promoção imediata. O abono permanência traz é isso. Às

vezes, há a seguinte dúvida: “Será que fico ou não?” Devem ficar os que querem

progredir.  Muitas  vezes  o  companheiro  aposenta  e  vai  ficar  à  toa  em  casa,  ou

aposenta e vai morrer de pegar bico. Então, é preferível ficar, conseguir a promoção e

sair com a promoção imediata. É para isso que serve o abono permanência.

Em relação ao PLC 23 e aos pontos avançados até aqui, devemos consolidá-los em

1º turno e buscar melhoria no 2º turno. Agora, se as entidades de classe que estão

aqui representando toda a Polícia Civil não conseguirem avançar num todo, é bom

que os companheiros estejam na ponta do Estado. Ouçam: ninguém consegue tudo.

Não serão os  presidentes  os  grandes  heróis  a  conseguirem  tudo,  porque nem  o

próprio deputado aqui dentro consegue tudo. Às vezes o deputado quer aprovar o

projeto  de  um  jeito,  mas,  quando  chega  à  comissão,  outro  deputado  o  altera,  o

governo impõe outra condição, aí ele consegue ceder de um lado e ceder do outro.

Então, não é o presidente da entidade de classe que pode ficar com esse peso no

ombro,  porque  não  resolveu  tudo.  É  necessário  dos  companheiros  que  estão

acompanhando - e precisam acompanhar - a participação, o exercício da democracia

de vir, de participar, de cobrar, de pressionar. Isso é importante para que o projeto

continue avançando e outros pontos sejam incorporados aos pontos desejados por
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toda a Polícia Civil.

Quero, presidente, finalizar a minha fala dizendo o seguinte: queremos a união da

Polícia  Civil,  porque  não  há  Polícia  Civil  sem  delegado,  sem  investigador,  sem

escrivão, sem perito, sem médico-legista. É preciso que todos estejam unidos. Que

esse projeto sirva de exemplo para que, em outras circunstâncias, haja mais união

interna na defesa do que é de interesse. E que a cúpula da Polícia Civil aprenda de

uma vez por todas: não adianta querer enfiar goela abaixo da base, porque a base

tem de ser respeitada, porque quem vai carregar a Polícia Civil lá na ponta da linha é

quem faz ela acontecer. Não é quem fica atrás da mesa que exercita o poder de

polícia.  O  poder  de  polícia  é  exercido  por  aqueles  que  estão  na rua,  cumprindo

diligência, prendendo bandido, subindo morro, trocando tiro com bandido. É esse que

faz a Polícia Civil,  de fato, acontecer. Então, nenhuma decisão que vá ser tomada

pela base, mas que vá mexer em toda a estrutura da carreira, do desenvolvimento da

carreira e de benefícios, pode ser tomada pela cúpula da instituição sem que se ouça

seu sindicato, suas associações, mas que essa forma de ouvir seja democrática, para

que se chegue ao consenso. Não é pedir ao governo que mande emendas para o

projeto sem sequer dar confiança e ouvir os companheiros.

Fiquem firmes, fiquem na luta, permaneçam unidos na luta porque vamos aprovar

esse projeto e vamos conseguir conquistas para a Polícia Civil.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero saudar

todos os nossos companheiros, amigas e amigos da Polícia Civil de Minas Gerais, na

pessoa do meu companheiro Emerson, do Sindpol do Norte de Minas.

Vou ser breve. Manifesto também nosso apoio à luta de vocês. O governo precisa

sair dessa lenga-lenga. Não estamos discutindo aqui apenas a questão salarial dos

servidores.  Estamos  discutindo  nesta  Casa  o  resgate  da  Polícia  Civil  de  Minas

Gerais, que foi destruída nos últimos 10 anos por este governo.

Todos nós sabemos da real situação da segurança pública em Minas Gerais. Não

se pode falar, discutir segurança pública sem antes resolver essa questão: resgatar a

Polícia Civil e dar a ela condições de trabalho. Quem conhece este Estado... Falo
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com propriedade porque conheço as deficiências da segurança pública no Norte do

Estado,  a  real  situação  das  delegacias  de  polícia,  o  sucateamento,  a  falta  de

servidores, a falta de uma carreira progressiva. Enfim, está faltando tudo quando se

fala em Polícia Civil. Não vamos resolver o problema da segurança pública em Minas

Gerais sem antes resolver essa questão. Por isso expresso o nosso apoio, o apoio da

nossa bancada à luta de vocês.

Mas quero também, nesta tarde, trazer alguns assuntos importantes. Quero fazer

uma cobrança ao governador Anastasia, ao secretário de Meio Ambiente de Minas

Gerais e à Secretaria de Meio Ambiente em razão do calote que o Estado vem dando

nos produtores rurais do Norte de Minas. E não é só do Norte de Minas, esse calote

deve acontecer no Estado inteiro. Presidente, estou falando da minha região porque

fui  procurado por  centenas de produtores rurais  do Norte de Minas que estão se

sentindo enganados pela Secretaria de Meio Ambiente, que lançou esse programa.

O governo foi para a televisão e gastou milhões em propaganda para anunciar o

Bolsa Verde. Houve uma adesão maciça a esse programa no Norte de Minas. As

pessoas assinaram convênio com o Estado, fizeram de suas propriedades reservas

legais e gastaram para fazer isso. O Estado fez muita propaganda do Bolsa Verde,

lançado em 2010. Nesse ano pagou a primeira parcela para um pequeno grupo de

produtores  e  fez  com  que  em  2011  e  2012  a  adesão  aumentasse.  As  pessoas

gastaram,  aderiram  ao  programa  do  governo  do  Estado,  deixaram  de  produzir,

transformaram  suas  propriedades  em  reserva  legal,  e  há  dois  anos  o  governo

simplesmente  não  paga  aos  produtores,  que  colocaram  suas  propriedades  à

disposição do Bolsa Verde.

Indago ao secretário de Meio Ambiente e ao governador Anastasia para onde está

indo o dinheiro que deveria ser usado para pagar aos produtores que aderiram a esse

programa. Com certeza não é por falta de dinheiro, pois no Fhidro, fundo que foi

criado visando à proteção das bacias hidrográficas de Minas Gerais, conforme último

balanço, apresentado há algum tempo nesta Casa, havia mais de R$500.000.000,00

de saldo. Por que não pagam aos produtores? Por que não aprovam os projetos que

estão há anos na fila e têm em vista a recuperação das bacias hidrográficas do Norte

do Estado? Na hora de arrecadar, o Estado é ágil. O Estado não tem paciência com
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ninguém. Na hora de multar, de perseguir produtor rural e caminhoneiro, o Estado é

ágil. Na hora de cobrar as multas, o Estado é ágil,  mas na hora cumprir com sua

parte, ele se esquece de sua responsabilidade com a região.

O Norte de Minas Gerais vem sendo penalizado duplamente por esse governo.

Primeiro, porque ele implantou lá a indústria da multa, tão denunciada nesta Casa.

Até CPI já instalamos, quando derrubamos o presidente do IEF há uns dois, três anos

e quando caiu também o ex-secretário de Meio Ambiente, que praticava uma política

abusiva  de  perseguição  aos  agricultores  do  Norte  de  Minas,  aos  assentados  da

reforma agrária e aos integrantes do Projeto Jaíba.

Nossa região está engessada e, como não podiam mais fazer nada, os produtores,

sem conseguirem licença, sem conseguirem fazer suas plantações, resolveram jogar

a toalha e aderir ao programa do governo, o Bolsa Verde. Eles transformaram suas

propriedades  em  reserva  legal,  a  pedido  do  governo,  que  prometeu  pagar  uma

quantia por ano.

Isso tem dois anos, e nada até agora. Mais um calote deste governo para o Norte

de Minas. Por isso venho aqui cobrar do governo do Estado que dê uma resposta

clara do porquê de não estar pagando aos produtores que aderiram ao programa

Bolsa Verde. Mais do que isso, está nas mãos do governador, para ser sancionado, o

novo código florestal de Minas Gerais. Nesse código florestal está a Emenda nº 24,

de minha autoria, que redistribui o ICMS Ecológico em Minas, mais um absurdo que

se  comete  contra  nossa  região.  A região  que  mais  preservou,  que  tem  56%  de

cobertura  vegetal,  a  Amazônia  de  Minas,  o  pulmão  do  Estado,  não  recebia

praticamente  nada  do  ICMS Ecológico.  Quem  recebe  ICMS  Ecológico  em  Minas

Gerais são os grandes poluidores, os ricos - Betim, Contagem, Uberlândia, Uberaba,

Ipatinga  -,  e  não  recebia  praticamente  nada  a  região  que  está  proibida  de  fazer

qualquer tipo de investimento, porque o secretário à época, José Carlos Carvalho, fez

um  estudo  que  transformou  a  nossa  mata  seca  em  mata  atlântica,  apesar  de

estarmos a mais de 1.000km do mar. Com essa medida, ele conseguiu parar até o

Projeto Jaíba,  o maior  projeto de irrigação da América Latina,  em que o governo

investiu mais de R$2.000.000.000,00. Metade do projeto está parada, porque não se

conseguem as licenças ambientais.
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Então, digo: aprovamos o novo código florestal e a Emenda nº 24, que redistribui o

ICMS Ecológico  de forma mais  justa.  Os municípios  que têm mata seca poderão

triplicar a arrecadação de ICMS no quesito ICMS Ecológico. Por isso venho, desta

tribuna, pedir ao governador Anastasia que sancione também, junto com o código, a

nossa Emenda nº 24. Essa emenda garantirá justiça para o Norte de Minas, o Vale do

Jequitinhonha, parte do Mucuri, que têm suas matas preservadas, mas não recebem

absolutamente  nada  por  isso.  Essa  é  a  forma  de  fazer  justiça  aqui  no  Estado:

mexendo na redistribuição do ICMS Ecológico, com uma emenda já aprovada por

unanimidade  nesta  Casa.  Por  isso  venho,  mais  uma  vez,  apelar  ao  governador

Anastasia  para  que  não  ceda  às  pressões  de  um  grupo  minoritário  que  está

advogando  pela  derrubada  da  nossa  emenda,  que  melhora  a  arrecadação  dos

municípios mais pobres do Estado. Espero que o governador não entre na conversa

desse pequeno grupo e sancione o código florestal, juntamente com a nossa Emenda

nº 24, que melhorará a arrecadação de todos os municípios do Norte de Minas e do

Vale do Jequitinhonha que possuem mata seca.

Voltamos à questão da segurança pública, não é, Emerson? Iniciei falando sobre a

segurança pública, mas eu tinha esse assunto a ser tratado, muito importante para

nossa  região.  No  entanto,  antes  de  encerrar  meu  tempo,  volto  a  esse  tema tão

determinante para nosso Estado. Sabemos, e já falei no início, das condições em que

a Polícia  Civil  se encontra  hoje,  totalmente  sucateada em todos os sentidos.  Em

Januária,  por  exemplo, uma delegacia regional  cuida de 17 municípios  da região,

sendo um  dos  maiores  municípios  em extensão  territorial  do  Estado,  com quase

10.000km². A maioria das cidades da região faz divisa com o Estado da Bahia e até

com o Estado de Goiás. Há sete anos a regional de lá não recebe nem sequer uma

viatura, e patrulha rural é coisa que já não existe na Polícia Civil da região.

A questão da segurança virou um caos completo na falta de estrutura dentro das

delegacias.  Há  delegacia  em  que  falta  até  papel  higiênico,  como  denunciou  o

companheiro Emerson na audiência pública que realizamos em Rio Pardo de Minas,

onde, por sinal, até hoje o caso da Emily não foi solucionado.

Estão vendo? Estou falando do Norte,  e as  pessoas estão  dizendo que no Sul

também está assim; no Triângulo também está assim; na Zona da Mata também está
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assim; no Jequitinhonha também está assim. Isso mostra o total sucateamento que o

governo do Estado impôs à Polícia Civil. E aí o Estado ainda vai à televisão gastar

milhões e milhões com propaganda, para dizer que agora há delegado em todas as

cidades, o que é uma mentira. Não há delegado em todas as comarcas, há comarcas

sem delegado.

Faltam investigadores, faltam peritos. Como diz o ditado popular no interior: “Está

uma fartura”,  porque “farta”  tudo no governo do Estado no quesito de  segurança

pública.

Quero dizer  ao governador  que resolva de vez essa questão para que a gente

possa avançar,  para que a gente possa atender aos anseios  dessa categoria tão

importante,  para  que  essas  pessoas  voltem  a  ter  entusiasmo  com  o  trabalho.

Ninguém se entusiasma para trabalhar de graça e, mais do que isso, trabalhar sem

condição alguma, que é a situação em que vivem hoje as delegacias pelo Estado

afora.

Então,  governador,  está  na  hora  de  acabar  com  a  propaganda  enganosa  do

“choque de enganação”. É choque de gestão para lá, “choque de enganação” para

cá, e a situação do Estado é isso, e a Polícia Civil nessa situação. A educação, nem

se fala. Vamos novamente ter greve dos professores porque o Estado também não

cumpre o piso nacional.

Eles pegaram, 10 anos atrás, este Estado com uma dívida de R$14.000.000.000,00

e  vão  entregá-lo  com  uma  dívida  de  quase  R$100.000.000.000,00.  Esse  é  o

vergonhoso choque de gestão que Aécio Neves implantou em Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuemos firmes no apoio e na luta dos nossos

companheiros da Polícia Civil.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O deputado João Leite - Sr. Presidente, queria apenas, na verdade, debater com o

deputado Paulo Guedes. O deputado diz que a Polícia Civil, de alguma forma, está

“destruída” no Estado, ou palavra semelhante. Queria lembrar a produção da Polícia

Civil no Estado de Minas Gerais. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Segurança

Pública  estará  homenageando  mais  de  20  policiais.  Recentemente  tivemos  um
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sequestro na RMBH, e  os  policiais  civis  tiveram uma ação destacada,  uma ação

reconhecida pela Assembleia Legislativa, pela população. Então, na verdade, temos

uma Polícia Civil atuante no Estado. Temos nossos investigadores, nossos peritos,

nossos delegados, temos um corpo de auxiliares de administração na Polícia Civil,

temos nossos médicos-legistas. A Polícia Civil é atuante no Estado de Minas Gerais.

Deputado Paulo Guedes, com muito respeito, recentemente V. Exa. buscou a ajuda

da Polícia Civil para resolver um caso em sua base eleitoral. A Polícia Civil fez todo o

esforço,  disponibilizando investigadores  e  delegados,  que se  deslocaram de  Belo

Horizonte,  até  mesmo para  apoiar  os  companheiros  da  região.  Recebi  ontem, na

Comissão de Segurança Pública, um inquérito - parece-me - de Manga, sua região.

De desaparecido. Mas temos outro caso, uma denúncia de que a apuração do caso

não  foi  bem  encaminhada.  Estamos  debruçados  sobre  isso.  Em  Minas  Gerais,  a

Polícia Civil faz um trabalho muito grande. Veja V. Exa.: o efetivo da Polícia Civil hoje

- não tenho os dados precisos -, em Minas, é de cerca de 8 mil, 9 mil policiais. O

efetivo da Polícia Federal é de 7.800 policiais. Esse é um dado oficial do sindicato da

Polícia  Federal.  São  7.800  policiais  federais,  que  não  darão  conta  de  cuidar  da

segurança  na  Copa  do  próximo  ano.  Na  Copa  do  Mundo  da  Alemanha,  40  mil

pessoas foram traficadas; na da África do Sul, foram 150 mil. Outro dia, um delegado

federal  veio  à Comissão de Segurança Pública  e disse,  Toninho,  que só há uma

entrada para estrangeiros em Minas Gerais: o aeroporto de Confins. Ele desconhece

que 25% da malha rodoviária  de Minas Gerais  é federal  e que existe um policial

rodoviário federal para cada 700km. Concordo plenamente com o deputado Paulo

Guedes: precisamos melhorar a segurança pública. Mas não é em Minas Gerais, não,

é no Brasil. Precisamos dar condições para as nossas polícias. Outro dia estive na

fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. Há 15 mil pessoas presas às expensas

do governo do Mato Grosso do Sul. Também há quase 60 mil presos no Estado de

Minas Gerais,  que  os  senhores  e  as  senhoras  presentes  prenderam,  e  100% do

custeio é do Tesouro deste Estado. Poderia ter mais dinheiro mesmo para pagar aos

nossos policiais, mas há 60 mil presos em nossas cadeias cujas despesas o governo

do Estado tem de custear  todo mês.  A maioria  desses presos cometeram crimes

federais, como tráfico de drogas e contrabando de armas. Então é preciso dizer que o
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choque de gestão foi importante, porque o meu pai, que era investigador e já faleceu,

e a minha mãe, assim como vocês, recebiam em sete chamadas no governo anterior.

O  governo de antes do nosso pagava em sete  chamadas.  Há muito  investigador

jovem aqui e não vai se lembrar disso, mas o Toninho e o Denilson lembram. Vejo

aqui outros que não são da minha geração, mas se lembram disso. A minha mãe,

servidora pública, recebia na última chamada, no dia 29 do mês. O choque de gestão

foi  para isso.  Eu era secretário  de Estado e tive de fazer um corte de 30% para

conseguir pagar os salários dos servidores. Pegamos o governo do Estado, do PMDB

e do PT, que pagavam em sete chamadas. Essa é a verdade. O choque de gestão foi

feito para que o Estado conseguisse pagar ao servidor até o quinto dia útil do mês,

como ocorre agora. É direito do servidor do Estado receber dessa maneira. Se falta

uma coisa, se falta outra, os salários e o 13º salário não podem faltar. Além disso, os

criminosos  que vocês  prendem  têm de estar  em nossas  cadeias  também.  Minas

Gerais não tem uma penitenciária federal. Existem quatro no Brasil. Sabem quantos

presos têm nessas quatro penitenciárias? Não tem 400. Pesa sobre os estados a

guarda de 60 mil presos. Cada preso custa R$2.000,00 por mês, valor custeado pelo

Tesouro do Estado de Minas Gerais. Este debate foi bom para citarmos tudo isso. O

que fazer? É preciso colocar o agente penitenciário para cuidar dos presos; é preciso

fornecer o alimento. Esse é o preço. Queria só fazer esses esclarecimentos neste

debate.

O deputado Paulo  Guedes  -  Vou falar  menos para que os outros  possam falar

também. Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho pelo colega João Leite, quero

refrescar-lhe  a  memória,  pois  ele  fala  do  governo  anterior  como se  os  governos

anteriores  ao  do Aécio  tivessem sido  do  PT.  João Leite,  só  para  lembrar,  Itamar

Franco foi o principal cabo eleitoral de Aécio. O PT participou apenas de um pedaço

do governo Itamar, que depois aliou-se a vocês. Portanto, vocês estão mandando no

Estado não somente há 10 anos. Antes de Itamar, tivemos o governo de Azeredo, que

também era do PSDB. Então essa herança maldita é de vocês. Itamar morreu como

aliado de vocês. Itamar foi o candidato de Aécio ao Senado. Ele deixou Zezé Perrella

como senador por oito anos sem que este tenha recebido um voto. Todos sabem do

que estou falando. Desse jeito, fica parecendo que isso é problema nosso, mas não
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é.  Quero  agradecer  à  Polícia  Civil,  sim,  que  foi  até  Rio  Pardo  de  Minas.  Quero

reconhecer o esforço que a Polícia Civil tem feito, sim, mesmo sem valorização e sem

plano de cargos e salários. Isso mostra que os policiais civis têm amor à categoria,

têm amor ao Estado e querem trabalhar. No entanto, como trabalhar sem condições?

Como trabalhar sem viaturas? Como trabalhar sem infraestrutura? É isso que estou

querendo mostrar. Os policiais civis são companheiros, guerreiros e estão segurando

uma peteca sem nenhuma condição. O Estado não está dando condições para que a

força de segurança pública desenvolva um trabalho de forma mais efetiva. Foi isso

que quis  dizer.  Não misture  as  coisas.  Não confunda minha fala.  Imaginem se a

Polícia Civil pudesse ganhar pelo menos a metade do que ganha a Polícia Federal.

Seria bom demais, não é? Seria bom demais da conta. Era essa ponderação que

queria fazer, porque fica parecendo que o choque de gestão, inventado há 10 anos,

que é o choque de enganação, o choque de tapeação... Antes dos 10 anos do PSDB,

o  governo  já  era  do  PSDB.  Itamar  inventou  Fernando Henrique  Cardoso e  foi  o

principal aliado de Aécio. Tudo isso já ficou claro. Antes de Itamar, Azeredo inventou

tantas coisas, mas a imprensa só divulga as mazelas se elas forem do PT. Foi o

governo Azeredo que ajudou, contribuiu para quebrar Minas Gerais. Mesmo assim,

Azeredo  e  Itamar  deixaram  uma dívida  de  R$14.000.000.000,00.  E  o  choque  de

gestão de Aécio e Anastasia quebrou o Estado, sucateou a polícia, a segurança, a

educação e a saúde,  deixou de investir  R$8.000.000.000,00 na saúde,  deixou de

investir  R$8.000.000.000,00  na  educação  e  ainda  conseguiu  fazer  o  milagre  da

transformação  da  dívida,  que  pulou  de  R$14.000.000.000,00  para  quase

R$100.000.000.000,00. Esse é o choque de gestão que temos de mostrar ao Brasil.

O  Brasil  precisa  saber  que  o  choque  de  gestão  é  o  choque  da  enganação,  da

quebradeira e da ilusão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputadas e

deputados.  Nesta tarde,  quero  mais  uma vez externar  algumas  preocupações  no

âmbito do municipalismo, mas pela experiência política que temos. Precisamos ter

muita cautela em fazer afirmações contra governantes, seja de que partido forem. Já

fui prefeito há muitos anos, fui co-reitor de universidade, fui presidente da Câmara,
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tive oportunidade de lidar com muito dinheiro público e, graças a Deus, não tenho

nenhuma  condenação  nem  processo.  Entendo  que  todo  homem  público  que  se

dispõe a exercer algum cargo, seja de prefeito, seja de governador, seja até mesmo

de presidente da República, enfim, ninguém no mundo vai se eleger com intenção de

prejudicar  servidor  público.  Sou  servidor  público  federal  há  muitos  anos,  da

Universidade Federal de São João del-Rei e não acredito que alguém que seja eleito

prefeito  tenha  o  objetivo  de  prejudicar  os  funcionários  da  prefeitura,  nem  como

governador nem como presidente.

As dificuldades vão continuar esbarrando sempre na problemática do modelo de

distribuição de recursos que temos instalado há vários anos no Brasil. Não adianta

continuar com essa arrecadação tributária altíssima concentrada no governo central

da  ordem  de  70%,  repassando  apenas  30%  para  os  estados  e  municípios

gerenciarem  as  questões  públicas  e  todos  os  seus  segmentos  sociais,  como

educação e saúde.

É muito interessante quando se está na oposição ao governo do estado, é facílimo

apontar os defeitos e dizer que os servidores devem ser mais bem pagos; quando se

está na oposição ao governo federal, o discurso é o mesmo, de se pagar melhor ao

servidor federal. Mas o problema é um só: essa concentração de recursos na União.

Se repassarem mais recurso para os estados e os municípios, tenho certeza de que

vão  melhorar  os  salários  dos  servidores  públicos  municipais  e  estaduais  e  o

atendimento de segurança pública, saúde e educação.

Enfim,  é muito  interessante.  Aqui,  somos situação  do  governo do Estado,  e  os

deputados da oposição que defendem, com razão, os servidores públicos do Estado,

terão aplauso. Em Brasília, quando a discussão é para pagar melhor aos servidores

públicos federais, acontece a mesma coisa. Então, meu raciocínio é sempre como

municipalista,  e  o  que  se  precisa  fazer  é  uma  nova  redistribuição  dos  recursos

públicos.

O deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, deputado Rômulo Viegas. V. Exa.

aborda o ponto principal. Seria muito bom e um direito se Minas Gerais tivesse mais

recurso,  se o dinheiro que arrecadasse de impostos permanecesse no Estado ao

invés  de  ir  para  Brasília.  Imaginem  que  hoje  o  governo  federal  gasta  com  os
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servidores apenas 30%, enquanto o governo de Minas gasta cerca de 50% e tem

pouca margem de aumentar. Mas, mesmo assim, o governo federal impõe a Minas

Gerais e aos outros estados guardar os presos. As polícias civis e militares têm de

combater o tráfico de drogas e o contrabando de armas, que é um crime federal e

deveria ser combatido pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal. Deveríamos ter

em Minas Gerais um presídio federal, mas não temos.

É muito fácil fazer um discurso como esse: “Tem de pagar melhor!” Mas por que o

governo federal não transfere o recurso para os estados? Em Mato Grosso do Sul, a

reclamação  era  esta:  o  governo  tem  15  mil  presos  bolivianos  e  paraguaios  que

entram no Brasil por tráfico de drogas, e é o governo do Mato Grosso do Sul que tem

de pagar  tudo,  até  aos policiais  civis  e  militares.  O governo do Paraná criou  um

batalhão de fronteira porque o governo federal não cuida das fronteiras. Por que a

Polícia Civil daqui tem de enfrentar traficante de drogas e contrabandistas de armas?

Porque as fronteiras não estão guardadas. Está pesando tudo sobre os estados. É

muito fácil conseguir aplausos aqui, mas quero, como V. Exa. abordou, a coisa séria,

os números, a verdade.

Eu mostrei aqui o que é o Estado. Fui, por quatro anos, líder da oposição nesta

Casa, junto ao deputado Hely Tarqüínio. Durante quatro anos do governo do PMDB e

do  PT,  eu  era  líder  da  oposição.  Vi  meus  pais  receberem  na  sétima  chamada.

Ninguém  me  contou  não,  eu  vi  a  dificuldade  deles  para  sobreviver.  Já  idosos,

tomavam  remédios.  Agora  vêm  dizer  que  choque  de  gestão  é  enganação.  O

problema foi a dívida que ficou. Estão aqui na Casa ainda os líderes daquele governo.

Estão aqui aqueles líderes.

É importante dizer  isso.  Quero ouvi-lo  mais, pois  V.  Exa. está expondo tudo de

maneira correta. Onde estão os policiais rodoviários federais? Onde está a estrutura?

Por que tudo está caindo no colo da Polícia Civil e da Polícia Militar?

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  senhores

deputados,  saúdo  a  Polícia  Civil  e  todos  que  estão  participando,  direta  ou

indiretamente, desta reunião.

Deputado  Rômulo  Viegas,  ao  participarmos  dos  trabalhos  da  Casa,  ouvimos

atentamente  tudo  aquilo  que  é  dito,  tudo  que  aqui  é  discutido.  Muitas  vezes  o
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subconsciente  fica  nos  atiçando  para  nos  manifestarmos  diante  de  algumas

situações, que, se não forem rebatidas, serão aceitas como verdadeiras.

Estamos aqui recebendo servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vou

me reportar ao mês de dezembro de 2002, quando houve um esforço tremendo para

que o então presidente Fernando Henrique Cardoso pagasse ao governo de Minas,

do nosso ex-governador Itamar Franco, o que Minas havia gasto com as BRs, a título

de  indenização  por  recapeamento  e  melhoria  das  rodovias  federais  no  Estado.

Quando  esse  dinheiro  aqui  chegou,  deputado  Rômulo  Viegas,  ele  foi  utilizado

imediatamente para o pagamento do 13º salário dos servidores do Estado de Minas

Gerais. Era o ano de 2002 e o mês de dezembro, fim do mandato daquele governo.

Entrou um governo novo naquele momento. O retrato, tirado em 31 de dezembro,

mostrava  o  que  o  Estado  arrecadava  e  gastava  aqui.  Era  preciso  haver  gasto

adequado com aquilo considerado despesas normais e corte das que precisavam ser

cortadas, além de ser necessário fazer crescer a receita. Era preciso dar ao Estado

um oxigênio novo; era preciso oferecer uma nova dinâmica aos mineiros - obras e

serviços. O Estado precisava continuar crescendo e equilibrando suas finanças.

Daí surgiu, deputado Rômulo Viegas, o choque de gestão, que realmente deu a

Minas Gerais as inúmeras obras que o Estado possui hoje. Pergunto a V. Exa.: O

Estado de Minas está completo? Está pronto? Não está. Qual estado do Brasil está

pronto  hoje?  Os  avanços  obtidos  em  Minas  Gerais  ocorreram,  deputado Rômulo

Viegas e Srs. Deputados, por meio do choque de gestão.

Isso incomoda algumas pessoas e alguns setores políticos que não aceitam essa

realidade. O Brasil inteiro reconhece os avanços ocorridos em Minas. A administração

séria de Minas se deve à implementação do choque de gestão. A oposição e alguns

setores não admitem isso. Por quê? Porque sabem que isso tem de ser dito, tem de

ser  sempre  lembrado.  Eles  dizem  não  conhecer.  O  pior  cego,  deputado  Rômulo

Viegas, como se diz em minha região, Campo Belo, é aquele que não quer enxergar.

Esse é o pior dos cegos.

Eu disse aqui, não sei se fui ouvido por todos, que temos problemas. Não afirmei

que tudo está uma maravilha. Falei também que queria ser ouvido. Eu disse que o

Estado de Minas, de 2003 para cá, é outro. A responsabilidade e as ações do governo
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são outras.

Ao terminar  minhas  palavras,  quero  dizer  a  V.  Exa.,  a  toda  Minas  Gerais,  aos

telespectadores da TV Assembleia e aos membros desta Casa que,  com certeza,

Minas Gerais é outra hoje, graças à atuação dos governos recentes e do choque de

gestão. Muito obrigado.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, agradeço-lhe

a oportunidade.

Falarei  apenas  o  tempo  a  mim  reservado,  Sr.  Presidente.  Respeito  todas  as

manifestações por melhorias. Na Comissão de Fiscalização Financeira, participei de

toda a luta da Polícia Civil.  Fui procurado por diversos líderes do segmento e, na

ocasião, posicionei-me quanto ao possível a ser feito e aos pleitos que tinham de ser

respeitados, principalmente quando se trabalha com a carreira de uma pessoa, com

sua vida,  com seu salário.  Temos de ter  grande responsabilidade e seriedade na

questão.

Então,  em  primeiro  lugar,  ressalto  que  sou  membro  da  base  do  governo,  mas

acredito que temos de identificar, mesmo sendo do governo, os problemas para tentar

melhorar. Não podemos tapar o sol com a peneira, nem quando é bom, nem quando

é ruim. Temos de ter na vida coerência com o que falamos e escutamos. Ouvi um

deputado que me antecedeu há pouco cometer uma aberração histórica aqui, neste

Plenário. Deputado Rômulo Viegas, esse deputado disse que o governo do Itamar

Franco era um governo tucano. O PSDB fazia oposição nesta Casa. O governo era

do PMDB, com o apoio do PT. O líder do governo era do PMDB, e o vice-líder, do PT.

Temos de ter coerência com o que é dito. Querer negar a história é das piores coisas

do mundo para se construir o futuro.

Tenho enorme respeito pela memória do ex-presidente Itamar Franco. Para mim,

ele foi um homem de bem, um homem público honesto, probo, honrado. Não consigo

entender um deputado dizer que aquele governo era tucano. O PSDB fazia oposição

àquele governo. Repito, o governo era do PMDB com o PT na base. Temos de ter

coerência nesta Casa porque o ministério da propaganda enganosa tem feito muito

mal ao Brasil. A mentira é dita e repetida várias vezes, até que vira verdade. Até o que

fizeram de ruim no passado querem colocar no colo de outras pessoas; até o que
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deixaram de fazer  no  passado querem reputar  a  outras  pessoas.  Precisamos ter

coerência.

Só um dado: o governo de Minas investe 13% do seu orçamento em segurança

pública; o governo federal investe 0,4%. Não estou falando 4%, falo 0,4%. Não há

explicação para essa questão. Eles preferem atacar e até desrespeitar a memória de

quem já se foi, sem assumir o que fizeram no passado e sem prestar contas do que

não estão fazendo no presente. Muito obrigado, deputado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Agradeço ao Deputado João Vítor Xavier. Minhas

palavras também seguem esse raciocínio. O governo anterior a 2003 era composto

pelo PMDB e PT, não se pode apagar a história. Houve erros e acertos, como no

nosso  há  erros  e  acertos.  Mas  a  nossa  lógica  vai  no  sentido  de  melhorar  a

distribuição de recursos. Todos se inteiram pela televisão de que em vários estados

há greves de professores e policiais, porque há necessidade de recursos. Quando se

alega a disponibilidade de caixa por parte do governo federal,  nessa arrecadação

predatória de mais de R$1.000.000.000.000,00, é para que governadores e prefeitos

tenham condições de remunerar melhor os servidores. Mas, para que isso seja feito,

há necessidade de receita; para isso, há necessidade de se melhorar a legislação.

Então, quero que vocês que nos acompanham pensem bem nisso. Acredito que o

próximo  governo  tem  de  repensar  a  distribuição  do  Fundo  de  Participação  dos

Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

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

parlamentares,  companheiros  da  Polícia  Civil,  é  um  prazer  estar  novamente  com

vocês, que estão dando uma aula de civismo no nosso estado e lutando por seus

direitos. Quero resgatar o motivo da nossa reunião e da presença dos policiais. Não

tentamos desviar o assunto. Esse argumento é bom, mas não resolve o problema.

Vamos encará-lo de frente.

Em nome do passado, faço uma saudação ao querido governador e ex-presidente

Itamar  Franco,  que  teve  muito  valor.  Se  como governador  ele  não  foi  capaz  de

resolver os problemas públicos, pelo menos tratou os servidores com respeito. Não
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me lembro da Polícia Civil ficar em greve como agora, desde junho, e seus servidores

acampados desde agosto, para fazer uma lei orgânica, e o Itamar Franco fingir que

nada  acontecia.  Nunca ocorreu  algo  assim.  Pode ser  comum  o  governo  não ter

recurso, mas é sua obrigação tratar com respeito os servidores. A polícia está de

greve há quantos dias? Há 111 dias. Há quanto tempo os policiais estão acampados

na Assembleia Legislativa? Desde o dia 6 de agosto. Ora, o governo tem obrigação

de negociar e tratar os servidores públicos com o respeito que merecem. Isso precisa

ser  dito  aqui.  Deixar  esses  servidores  sem  concurso?  Estão  faltando  escrivães.

Deixá-los sem lei orgânica, que foi prometida há muito tempo? Deixar as professoras

acampadas  ao  relento  em  frente  à  casa  do  governador  e  proibir  a  imprensa  de

divulgar  esse  fato  para  que  o  senador  não  seja  exposto  nacionalmente  pela

aberração do choque de gestão? Isso não é política.  Desviar o assunto, como se

segurança pública não fosse responsabilidade do governador Anastasia, e dizer que

esse problema é do governo federal  não resolve.  A segurança pública é,  sim, um

problema especial  do governo do Estado relativamente a salário  e lei  orgânica.  A

Dilma precisará vir aqui para resolver a lei orgânica da Polícia Civil?

O governo deve  se situar,  então.  Se Anastasia  precisa  que a  presidenta  Dilma

venha aqui para resolver lei orgânica da Polícia Civil, para que governador no Estado

de Minas Gerais? Peça para sair, nem falta fará.

Não é verdade que os índices de Minas Gerais sejam bons. Realmente, não são,

pessoal. Não adianta. Eles só são bons nas propagandas da televisão. Parece que

alguns deputados não enxergam a realidade. Isso não é possível. A Polícia Civil está

em péssimas condições, assim como as prefeituras, a Emater, as escolas. Somente o

governo de Minas é que faz propaganda para que quem não o conhece ou seja de

outro estado ache que a situação está boa aqui. Essa propaganda só serve para isso,

pois não engana mais ninguém. Vocês conhecem alguma professora feliz da vida na

escola que saia abraçando os atores globais?

Eu não conheço. Outro dia perguntei a elas se conheciam policial civil satisfeito da

vida, recebendo bem, e a resposta também foi negativa.

Não entendo como podem querer desviar um assunto em vez de tratar dele. É por

isso que o Estado de Minas Gerais está dessa forma, com servidores acampados em
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frente  à  casa  do  governador  e  à  Assembleia  Legislativa.  Na  semana  que  vem,

servidores públicos de todo o Estado virão à Assembleia Legislativa porque a Dra.

Renata Vilhena anunciou reajuste zero mais uma vez.

Não adianta dizer que o reajuste é zero e que a culpa é da presidenta Dilma. O

problema  é  de  Minas  Gerais.  O  governo  do  Estado  tem  de  assumir  os  seus

problemas e não tentar escondê-los. Essa é a questão.

Minas Gerais é o 22º Estado em Produto Interno Bruto. Portanto, um dos piores

PIBs do Brasil está em Minas Gerais, porque o Estado virou exportador de minério e

café. Baixou o preço das  commodities de minério e café, por isso Minas vai para o

buraco. Aí não tem mais PIB da China, choque de gestão, déficit zero! É mentira. Cai

Minas Gerais, e o castelo de areia tucano se desmancha, como o governo está se

desmanchando. Esse é o problema do Estado de Minas Gerais. Não adianta jogar a

culpa nos outros.

O Lula pegou o Brasil arrasado, e todos sabem disso. Fernando Henrique deixou o

País endividado com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil devia a todos, não

tinha política pública, as estradas estavam acabando. Vocês se lembram do apagão?

O Lula pegou o País arrasado,  mas se ele ficasse jogando a culpa nos Estados

Unidos  e  no  FMI,  se  não  trabalhasse,  não  teríamos  começado  a  resolver  os

problemas do Brasil. O Lula arregaçou as mangas e foi trabalhar.

Agora, os tucanos dizem: “A culpa não é nossa. A culpa é dos outros”. Assim, o

Estado vai se desmilinguindo, vai se acabando, que é o que está acontecendo com

Minas Gerais. E ainda há pessoas com coragem de falar de Itamar Franco. Perto de

Azeredo,  Aécio  e  Anastasia,  Itamar  Franco  era  rei.  Itamar  não  deixou  venderem

Furnas, Itamar não deixou entregarem a Cemig, Itamar pagou 15 décimos terceiros

salários em um ano, por que o Azeredo deixou atrasado. Lembram-se disso? Azeredo

não tinha dinheiro  para pagar  o décimo terceiro.  O deputado João Leite falou de

prestação atrasada. Azeredo pagava uma prestação no dia 1º, no dia 5, ou no dia 7 e

a outra era no dia 30. Atrasava o pagamento e assim ia. Itamar teve de resolver isso

com as dificuldades do governo federal, que era o governo neoliberal de Fernando

Henrique.  Azeredo  vendeu  tudo.  Ele  vendeu  o  Bemge  e  o  Credireal,  entregou  a

Cemig e deixou o Estado falido.
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Deixem-me dar um outro dado a vocês: o Brasil diminuiu a desigualdade de renda -

isso é um dado; Minas Gerais aumentou a desigualdade. Aumentou a desigualdade

social em Minas, São Paulo e Paraná. Não é implicância com os tucanos, mas será

coincidência? É uma política pública dos tucanos desvalorizar  o serviço público e

achar que o mercado resolve. Não resolve. O Estado tem de colocar para funcionar a

economia  e  também  os  seus  deveres  sociais.  Segurança  pública  está  na

Constituição,  é  obrigação  do  Estado.  Não  adianta  dizer  que  o  Estado  não  tem

responsabilidade nisso.

A lei orgânica da Polícia Civil não é problema da Dilma. Ela pode até ajudar, mas

esse é um problema do Anastasia. É ele que tem de resolver esses problemas da lei

orgânica, aliás, estão aqui os policiais. Não é possível que ficaremos até o final do

ano olhando esses policiais ali nas barracas e fingindo não vê-los. Ora, é preciso que

os deputados do PSDB pressionem o governo para resolver isso. Realmente nos irrita

essa política do PSDB de fingir que o problema não é dele. Esse problema aqui da lei

orgânica é do governo, é o governo do Estado que tem de resolver.

O deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)*  -  Claro. Preciso apenas de 1 a 2

minutos, presidente.

Caro deputado Rogério Correia, quero lhe parabenizar e corroborar o seu discurso.

Acredito  que,  em  algum  outro  momento,  possamos  fazer  a  análise  de  governos

passados. Não adianta agora falar do Azeredo e do Itamar, por mais que eu ache que

o Itamar tenha sido extremamente inteligente e bom para o funcionalismo. Tanto é

assim, que - discordando do que falaram aqui neste Plenário - o PSDB era oposição a

Itamar, mas reconheceu o bom trabalho que ele fez quando o apoiou para senador

nas eleições. Então, eles reconhecem isso também, pelo que estou percebendo aqui.

Mas não adianta discutirmos governos passados. Sabemos que o problema agora é

do atual governador Anastasia. Isso é igual àquela música que diz “cada um no seu

quadrado”. Neste momento, o quadrado está para o governador atual, o Anastasia,

resolver,  ou  pelo  menos  tentar  amenizar  o  problema da  Polícia  Civil,  que  é  um

problema grave aqui em Minas Gerais.

Não adianta ouvir aqui várias pessoas dizerem que temos poucos problemas ou

quase  nenhum  na  Polícia  Civil  em  Minas  Gerais.  Será  que  não  temos?  Se  não
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tivéssemos,  eles  não  estariam  há  107  dias  acampados  na  porta  da  Assembleia,

reivindicando o mínimo de direitos que têm. Se não tivéssemos problemas, deputado

Cabo Júlio, nós, quando rodamos pelo interior de Minas, não veríamos, por exemplo,

a situação que vi em Mirabela: a própria população retirando dinheiro do bolso para

construir uma delegacia para a Polícia Civil, porque a delegacia de lá estava caindo

aos  pedaços.  Se  não  tivéssemos  problemas,  não  estaríamos  vendo  aqui  tantos

delegados chegar às comarcas, mas sem nenhum tipo de estrutura para fazer um

trabalho necessário para a população, correndo risco de vida.

Esse discurso aqui agora dos governos passados pode, em algum momento, ser

analisado,  sim.  Mas  neste  momento  devemos  parar  de  discutir  os  governos

passados,  mas  pelo  menos  tentar  amenizar  o  problema  das  guerreiras  e  dos

guerreiros que estão neste Plenário hoje.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite.

Concederei  aparte  ao  deputado Cabo Júlio,  mas quero  apenas  dizer  que,  se o

choque de gestão fosse bom, não estaria todo o mundo contra ele e Minas Gerais

não estaria  em situação financeira de quebradeira como está.  Hoje o pessoal  da

Cidade Administrativa me procurou e disse que até papel higiênico está faltando lá.

Como esse choque de gestão pode ter sido tão bom?

O  deputado  Cabo  Júlio  (em  aparte)*  -  Serei  breve,  até  porque  desci  do  meu

gabinete para fazer um reparo. Acho que para políticos brasileiros falarem do Itamar

Franco  precisam  lavar  a  boca  com  muito  sabão.  Não  quero  entrar  no  mérito  da

discussão, mas da memória do governador Itamar. Eu, 187 pessoas e três policiais

civis  fomos  expulsos  da  polícia.  Sabe  por  que  voltamos?  Porque  o  Itamar  teve

coragem de nos fazer voltar contra tudo e contra todos. Eu, particularmente - e não

estou falando como o deputado Cabo Júlio, mas como o policial Cabo Júlio -, sou

grato.

O deputado Rogério Correia* - E tive a honra de votar favoravelmente, junto com os

deputados do Itamar Franco.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - V. Exa. esteve conosco. O presidente Itamar

Franco era uma pessoa séria, decente, honesta. Façam a guerra que quiserem, mas

respeitem a memória de um dos maiores homens que Minas Gerais já teve, que foi o
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presidente Itamar Franco.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Cabo Júlio. E tive a honra de

ser vice-líder do governador Itamar Franco aqui. Ele convidou todo o mundo para ir a

Furnas, para não deixar o Fernando Henrique vendê-la para o FMI, como o Aécio

entregou  o  Mineirão,  doou  o  Mineirão.  O  Itamar  não  deixou  doar  Furnas,  foi  lá,

colocou a Polícia Militar e disse: “Aqui não, se mexerem em Furnas vou destruir esse

dique e vai sair água por São Paulo afora”. Aí o Fernando Henrique ficou com medo.

Fui lá  com Itamar na época. Ele não deixou colocarem a mão em Furnas. Agora,

nesse governo entreguista do PSDB, o Mineirão é doado, tudo é doado, a Vale do Rio

Doce foi doada, iriam doar a Petrobras, o Banco do Brasil, doaram a Cemig, que o

Itamar precisou resgatar. Memória é coisa boa para guardarmos mesmo, para vermos

o que foi um e o que foi outro.

Mas queria apenas dizer, para terminar, que apresentei, a pedido do Sindpol, 26

emendas,  que estão assinadas por  mim, mas são do Bloco Minas sem Censura.

Foram consultadas nossas lideranças, os deputados Paulo Guedes, que é o líder da

Minoria, e Sávio Souza Cruz, líder do bloco. As 26 emendas que estão apresentadas

à lei orgânica são para forçar o entendimento mais uma vez. Não dá para votarmos

um projeto de lei aqui se não há consenso. Isso foi feito “na marra” e na força contra

os professores, não resolveu o problema. As professoras continuam insatisfeitas e

retomarão, em pouco tempo, uma greve maior do que a última que fizeram, de 112

dias,  porque impuseram  a  elas  o  tal  subsídio.  Então,  aprendam,  fiquem  atentos,

enquanto não for aprovado o projeto de lei, não se desmobilizem.

As  professoras  confiaram  na  palavra  do  governador  Anastasia  e  do  secretário

Danilo de Castro e terminaram a greve diante do compromisso de que não haveria

subsídio e sim piso salarial. Até hoje elas amargam esse subsídio, pois foi o fim da

carreira do magistério. Acabaram com a carreira das professoras. Esse projeto foi

aprovado aqui pela Maioria, que é do governo. Esse é um grande problema, é um

drama  vivido  pelas  professoras.  Elas  ensinam  isso  a  vocês:  fiquem  mobilizados,

esperem  a  lei  orgânica  ser  aprovada,  não  se  desmobilizem,  não  saiam  daqui

enquanto a lei orgânica não for aprovada, verifiquem direitinho o que está na lei, pois

se virarem as costas, sabe-se lá o que acontecerá nesta Casa, com esse governo.



310
____________________________________________________________________________

Quero  terminar  dizendo  o  seguinte:  o  choque  de  gestão  é  uma política,  é  um

pensamento. Ele equivale ao pensamento neoliberal - que aliás está dando errado na

Europa, com crise, desemprego e miséria - das elites que querem lucro, do chamado

capitalismo, do capital. Esse neoliberalismo, expressão mundial da exploração, acha

que estado não serve para nada, e portanto é preciso acabar com o papel do estado

naquilo  que  ele  é  essencial.  Por  isso,  eles  atacam  tanto  o  servidor  público.  O

problema é que quem sofre com isso é exatamente quem precisa do serviço público.

Assim, a educação pública, a saúde pública e a segurança pública vão, cada vez

mais, tendo seu papel diminuído com a diminuição do estado. Não queremos que

esse modelo retorne ao Brasil. Infelizmente, não conseguimos tirar esse modelo de

Minas  Gerais  e  de  São  Paulo.  São  estados  onde,  ao  contrário  do  Brasil,  a

desigualdade  social  vem  aumentando.  A desigualdade  social  diminuiu  em  todo  o

Brasil, mas, nos estados governados pelo PSDB, ela continua existindo por causa do

famigerado  choque  de  gestão,  que,  tomara,  nunca  mais  volte  ao  nosso  País.

Parabéns pela luta de vocês.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem

O deputado João Leite - Sr. Presidente, queremos votar o projeto da Polícia Civil. A

oposição não quer, nós queremos. Onde está a oposição? V. Exa. é que quer mandar.

Onde está a oposição? V. Exa. não quer votar.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o deputado toma a palavra, acha que

a Casa é dele, que, sendo PSDB, tudo ele pode fazer como quer, e não respeita o

Regimento Interno. Aí não. A oposição não quer votar a lei orgânica como ela está,

sem as emendas. Mas com as emendas nós queremos. Quero explicar-lhes que o
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deputado João Leite não disse que o projeto, como está hoje, é exatamente como o

sindicato não quer. Queremos encerrar a reunião para negociar as emendas.

O deputado Paulo Guedes - A oposição está aqui. Há mais deputados da oposição

aqui do que da base. Pode contar. A oposição está aqui, a oposição está sempre

presente.

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 5.763 a 5.765 e 5.804

a 5.810/2013, da Comissão de Segurança Pública, 5.766 a 5.790, 5.820, 5.822 e

5.823/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  5.791  e  5.792/2013,  da  Comissão  de

Assuntos Municipais,  5.793,  5.794,  5.812 a 5.817 e  5.825/2013,  da  Comissão de

Política Agropecuária, 5.795 e 5.796/2013, da Comissão de Educação, 5.797/2013,

da Comissão de Meio Ambiente, 5.798 a 5.803/2013, da Comissão de Combate ao

Crack, e 5.811, 5.818, 5.819, 5.821, 5.824 e 5.826/2013, 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  14ª

Reunião Ordinária, em 1º/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.686/2013, do deputado

Anselmo José Domingos, e 5.701/2013, da Comissão de Participação Popular;  de

Transporte - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 1º/10/2013, do Projeto de Lei

nº 3.901/2013, do governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 5.595/2013, do

deputado Pompílio Canavez, 5.599/2013, da Comissão de Segurança Pública, 5.606

e  5.613/2013,  do  deputado  Anselmo José Domingos,  e  5.609/2013,  do  deputado

Duarte  Bechir;  de Segurança Pública -  aprovação,  na  27ª  Reunião  Ordinária,  em

1º/10/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.443  e  5.437/2013,  do  deputado  Leonardo

Moreira,  5.604/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  5.607/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos,  e 5.689,  5.695,  5.697 e 5.700/2013,  do deputado Cabo

Júlio; de Esporte - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 1º/10/2013, dos Projetos

de Lei nºs 2.528/2011, do deputado Jayro Lessa, 4.115/2013, do deputado Neider

Moreira,  4.345/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  4.371/2013,  do  deputado
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Neilando Pimenta, 4.372/2013, do deputado Hélio Gomes, e 4.380/2013, do deputado

Inácio  Franco,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.540/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,

5.563/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  e  5.594/2013,  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes; e de Cultura (2) - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 25/9/2013, do

Requerimento  nº  5.590/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir;  e  aprovação,  na  18ª

Reunião Ordinária, em 2/10/2013, dos Projetos de Lei nºs 4.337/2013, do deputado

Lafayette  de  Andrada,  4.395/2013,  do  deputado  João  Leite,  e  4.404/2013,  do

deputado Antônio Carlos Arantes (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O deputado  Paulo  Guedes -  Presidente,  fui  citado  -  ia  pedir  o  art.  164  -  pelo

deputado João Vítor Xavier. Na minha ausência, ele se utilizou de aparte...  Quero

lembrar ao deputado João Vítor Xavier - ele é novo na Casa, está chegando agora, é

um excelente repórter e comentarista esportivo - que, na ânsia de fazer a defesa de

seu amigo Aécio Neves na Casa, ele esquece... Calma. Somente quero lembrar que,

na ânsia de fazer essa defesa, ele cometeu algumas injustiças comigo. E o que eu

quis dizer naquela ocasião, é que o PSDB e as suas lideranças na Casa... Assim não

há como continuar.

O presidente - Gostaria de pedir permissão à plateia para ouvir o deputado Paulo

Guedes, pois se trata de questão de ordem.

O deputado Paulo Guedes - Em respeito e sabendo da apreensão para resolver o

problema da Polícia Civil, vou abrir mão da minha fala.

O deputado Rogério Correia -  Pela ordem, presidente. Queria pedir  a V.  Exa. o

encerramento...  Eu já peço o encerramento,  de plano, por que não há quórum, e

estamos...

O deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, queria apenas

dizer  o  seguinte:  veja  como  ele  é  contraditório,  pediu  para  eles  não  se

desmobilizarem,  pediu  para  ficarem  aqui,  e  agora  pede  para  encerrar  a  reunião.

Solicito a recomposição do quórum, porque há matéria importante. Muitos viajaram

para acompanhar essa votação, e ele pede para encerrar a reunião. Ele pede para

que não se desmobilizem, mas agora solicita o encerramento da reunião. Peço a

recomposição do quórum, Sr. Presidente, para o projeto da Polícia Civil.
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O presidente - O deputado Rogério Correia pediu o término da reunião. É atribuição

da  presidência,  conforme  o  Regimento  Interno,  avaliar  os  pedidos  do  deputado

Rogério Correia e  do  deputado João Leite.  De plano,  verificamos que há poucos

deputados, e a presidência, não de forma ortodoxa, mas democrática, considerando

os dois pedidos, solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para a

recomposição de quórum, tendo em vista a relevância da matéria, e não o aspecto

partidário.

O secretário (deputado Cabo Júlio) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 17 deputados. Portanto, não há 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 4.456, 4.457 e 4.458/2013, 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 especial

de  amanhã,  dia  3,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.447/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Apoio a Portadores de Câncer, 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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.447/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio a Portadores de Câncer, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo prestar serviços sociais aos portadores de câncer e aos seus familiares, bem

como criar e implementar projetos de autossustentabilidade. .

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.447/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.950/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

prorrogação  dos  mandatos  dos  conselheiros  tutelares  no  Estado  e  dá  outras

providências.

Publicada no Diário do Legislativo de 18/4/2013, a proposição foi distribuída para as

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

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XIV,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem o objetivo de prorrogar os mandatos dos conselheiros

tutelares empossados em 2010, 2011 e 2012 em municípios do Estado até a posse

dos eleitos no primeiro processo unificado, como prevê a Lei Federal nº 12.696, de
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25/7/2012, que altera dispositivos da Lei Federal nº 8.069, de 13/7/1990 - Estatuto da

Criança e do Adolescente -, para dispor sobre os conselhos tutelares. Prevê, ainda,

que  a  eventual  lei  dela  resultante  não  se  aplicará  aos  municípios  que  tenham

legislado de forma diversa do disposto na lei após a publicação da referida lei federal,

observando a legislação municipal respectiva.

A Lei  Federal  nº  12.696,  de 2012,  além de unificar  o processo de escolha dos

conselheiros tutelares em todo o País, ampliou de três para quatro anos a duração

dos  mandatos  para  esses  cargos.  No  entanto,  não  dispôs  sobre  o  processo  de

transição dos mandatos em curso até a eleição unificada. Segundo a justificação do

autor, é justamente essa lacuna que se pretende preencher com o projeto de lei em

análise.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  na  iniciativa

parlamentar nem na competência legislativa, que, nos termos do inciso XV do art. 24

da Constituição da República,  situa  a  proteção à infância  e à juventude entre as

matérias de legislação concorrente. No entanto, apresentou substitutivo para fins de

adequação aos preceitos da técnica legislativa.

De  fato,  a  proposição  complementa  as  normas  gerais  editadas  pela  citada  Lei

Federal nº 12.696, de 2012, mas alguns pontos devem ser observados.

Esta comissão realizou audiência pública, em 11/9/2013, para discutir o projeto de

lei em análise e subsidiar a elaboração deste parecer. Entre os participantes dessa

audiência, foi consenso a importância da unificação desse processo em todo o País.

Foi consenso também que o novo prazo para o mandato de conselheiro tutelar, que

passou de três para quatro anos, só passa a vigorar a partir  do primeiro processo

unificado,  que  ocorrerá  em  outubro  de  2015,  ou  seja,  para  os  mandatos  que

começam em 10/1/2016.

Quanto à prorrogação dos mandatos, há alguns pontos conflitantes. A Resolução nº

152,  de  2012,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança e do Adolescente  -

Conanda -, prevê em seu art. 2º, III e IV, que os conselheiros tutelares empossados

em  2011  ou  2012  terão,  excepcionalmente,  o  mandato  prorrogado  até  a  posse

daqueles escolhidos no primeiro processo unificado. Já o mandato dos conselheiros

empossados em 2013, cuja duração ficará prejudicada, não será computado para fins
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de  participação  no  processo  de  escolha  unificado  que  ocorrerá  em  2015.  Dessa

forma, o conselheiro tutelar poderia, caso estivesse em seu segundo mandato, ficar

até 10 anos no cargo.

Em relação a esse ponto da resolução nacional, o Ministério Público do Estado  -

MPE - se posiciona de forma divergente, por meio da Nota Técnica nº 3/2012/CAO-IJ,

do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude

do Estado, que trata das inovações trazidas pela Lei nº 12.696, de 2012, ao Estatuto

da Criança e do Adolescente. Nesse caso, segundo a nota técnica, a sugestão é que

se façam novas eleições para mandato-tampão pelo tempo restante, até a data limite

de 10/1/2016, uma vez que não seria razoável a prorrogação dos mandatos por um

período de tempo tão extenso.

Por  outro  lado,  o  próprio  MPE reconhece  que,  para  mandatos  excessivamente

curtos,  não  seria  recomendável  a  realização  de  novas  eleições.  Esses  casos

deveriam ser resolvidos no âmbito dos estados e municípios, que determinariam, por

ato  normativo,  observadas  as  peculiaridades  locais,  a  solução  que  melhor  se

ajustasse aos seus interesses, inclusive a opção pela prorrogação do mandato, no

exercício de sua competência legislativa concorrente e suplementar.

No caso de se optar pela prorrogação dos mandatos, o MPE recomenda a adoção

de um limite a ser observado, evitando-se prorrogações superiores ao prazo de um

ano e meio, conforme diretriz fixada por outra resolução do Conanda, a Resolução nº

139/2010,  que  dispõe  sobre  os  parâmetros  para  a  criação  e  funcionamento  dos

conselhos tutelares no Brasil. Essa resolução estabelece, em seu art. 6, § 2º, que o

conselheiro  tutelar  titular  que  tiver  exercido  o  cargo  por  período  superior  a  um

mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente.

Esse foi o entendimento adotado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e

do Adolescente - CDCA -, conforme sua Resolução nº 49/2012, que dispõe sobre os

parâmetros para a criação e o funcionamento dos conselhos tutelares no Estado, ao

replicar esse artigo em seu texto (art. 6º, § 2º).

Como entendemos que a prorrogação dos mandatos só deve ocorrer  em casos

extraordinários, como esse, que é um período de transição, e tentando compatibilizar

as  questões  levantadas  pelos  atores  envolvidos  na  referida  audiência  pública,
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apresentamos o Substitutivo nº 2, que estabelece a prorrogação dos mandatos, mas

estabelece também o limite de um mandato e meio para fins de reeleição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.950/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre o mandato dos conselheiros tutelares de municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O mandato do conselheiro tutelar de município do Estado empossado a

partir de 1º de janeiro de 2011 encerrar-se-á em 10 de janeiro de 2016.

§ 1º - O conselheiro tutelar a que se refere o caput que tiver exercido o mandato por

período ininterrupto superior a quatro anos e meio não poderá participar do processo

de escolha unificado que ocorrerá em 2015.

§ 2º - Não haverá processo de escolha para os conselhos tutelares em 2014.

Art. 2º - O disposto no caput do art. 1º não se aplica ao município que regular de

forma diversa a transição para o processo de escolha em data unificada estabelecido

pela Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012.

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

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/10/2013, as seguintes comunicações:

Do  deputado  Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Maria  Abadia  da

Trindade, ocorrido em 25 de setembro, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento de Severino dos Santos,

ocorrido em 21 de setembro, em Sapé (PB). (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio  Souza Cruz em que notifica  o  falecimento  do  Sr.  Venâncio

Domingues Simões, ocorrido em 1º de outubro, em Congonhal. (- Ciente. Oficie-se.)
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Da Comissão de Direitos Humanos em que notifica o falecimento da Irmã de Jesus

Genoveva, conhecida como Veva, religiosa francesa que morou com o povo indígena

Tapirapé, na região do Rio Araguaia, por 60 anos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 52/2013 - Projetos de Resolução nºs

4.576 e 4.577/2013 - Projetos de Lei nºs 4.578 a 4.581/2013 - Requerimentos nºs

5.827 a 5.851/2013 - Requerimentos dos deputados Fabiano Tolentino, Dalmo Ribeiro

Silva  (2)  e  Sargento  Rodrigues  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira e do deputado Dalmo Ribeiro

Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados André Quintão, Rogério Correia e

João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos deputados Fabiano Tolentino, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Sargento

Rodrigues e outros; deferimento - Questões de Ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Neider Moreira - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

-  Anselmo José  Domingos  -  Arlen  Santiago  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -

João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado

-  Luiz  Henrique -  Marques  Abreu  -  Rogério  Correia  -  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 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

- O deputado Fabiano Tolentino, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do  Sr.  Antônio  Carlos  Rezende  Antunes,  secretário  municipal  de  Governo  de

Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.942/2013,

do deputado Anselmo José Domingos.

Do Srs. Franz Wesbleys Martins, Geraldo Calaes Correia Pinto, José Roberto Alves

de Jesus, Leonardo Valério França Pinheiro e Paulo Elvídio Borges de Figueiredo,

respectivamente  presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Augusto  de  Lima,  Abre

Campo, Berilo, Manga e Chapada do Norte, solicitando seja incluído em ordem do dia

o Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Do  Sr.  Marco  Antônio  Rebelo  Romanelli,  presidente  do  Conselho  Superior  da

Advocacia-Geral do Estado, informando que esse conselho aprovou por unanimidade

a homenagem prestada ao presidente desta  Casa,  em razão da incorporação ao

vencimento  básico dos  procuradores do  Estado da gratificação complementar  por

produtividade, extensiva aos inativos.

Do  Sr.  Rafael  Vieira  Fernandes  de  Castro,  chefe  da  Divisão  de  Convênios

(substituto) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia de

termo aditivo ao convênio que menciona, firmado entre esse ministério e a Emater-

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

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

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
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aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2013

Autoriza o governador do Estado a criar o Programa de Estímulo Operacional para

Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Autoriza  o  governador  do  Estado  a  criar  o  Programa  de  Estímulo

Operacional para Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado.

Art. 2º - O programa de que trata o caput do artigo anterior destina-se a estimular os

policiais militares e bombeiros militares a dedicarem parcela de suas horas livres ao

serviço extraordinário em proveito de atividades finalísticas operacionais prestadas à

própria corporação.

§ 1º - As atividades finalísticas operacionais de que trata esta lei serão definidas por

decreto do Poder Executivo.

§ 2º - Entende-se por serviço extraordinário todo aquele que ultrapasse a jornada

semanal  de  quarenta  horas  de  trabalho,  à  exceção  do  emprego  decorrente  de

condições emergenciais não passíveis de prévio planejamento.

§ 3º - A prestação de serviço extraordinário não poderá ultrapassar quarenta horas

mensais.

Art. 3º - Para fins de gerenciamento do serviço extraordinário, deverá ser criado, no

âmbito  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  um  banco  de  horas  ou

mecanismo similar.

Art. 4º - O estímulo operacional de que trata esse programa dar-se-á por intermédio

de indenização, calculada pelo resultado do valor/hora normal de trabalho de cada

posto  ou  graduação,  acrescido  de 50% (cinquenta  por  cento)  e  multiplicado pelo

número de horas extraordinárias.

Parágrafo único - A elaboração da tabela referente aos valores das horas de serviço

extraordinário,  bem  como  a  sua  atualização  quando  dos  reajustes  salariais

concedidos à categoria, ficará a cargo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - As despesas decorrentes da criação deste programa correrão por conta de

dotação orçamentaria própria ou de convênios com outros entes públicos.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A motivação é fator fundamental ao desempenho de qualquer atividade

e, obviamente, tal conceito não é diferente para a segurança pública. Aliás, para tais

profissionais,  em  face  dos  níveis  de  risco  e  tensão  a  que  são  rotineiramente

submetidos, a motivação é especialmente importante para a obtenção de níveis de

criminalidade que permitam à sociedade sentir-se, de fato, segura.

Em  que  pese  a  variedade  dos  fatores  motivacionais,  seria  ingênuo  dissociar  a

motivação do pagamento de salários compatíveis e dignos, capazes do atendimento

às necessidades básicas dos profissionais.

Assim,  ante  a  negativa  do  Estado  em  conferir  salários  compatíveis  com  a

responsabilidade  da  atividade  policial,  especialmente  em  Minas  Gerais,  vê-se  o

profissional  forçado  a  buscar  atividades  capazes  de  complementar  sua  renda  e

atender a critérios mínimos de suporte e dignidade para a sua família.

Vista  a  questão  sob  ótica  mais  pragmática,  relacionada  ao  interesse  público  e

institucional, é igualmente correto afirmar que o aumento da complexidade da vida

urbana  e  a  demanda  crescente  por  segurança  exigem,  além  de  diversas  outras

providências, efetivo policial mais numeroso - cujo atendimento, pelas restrições de

recursos e outros fatores, não se dá em velocidade proporcional à necessidade.

Os fatos acima sugerem, portanto, medidas no sentido da máxima utilização dos

recursos  já  existentes.  Entretanto,  os  policiais  devem  ter  respeitados  direitos

fundamentais ao descanso e as jornadas humanas de trabalho - ainda que lhes sejam

negados os mesmos direitos concedidos a todos os demais trabalhadores. Chega-se,

portanto, a um impasse - que situa em lados opostos a necessidade da população e

os  direitos  dos  servidores.  Como  solução  paliativa,  capaz  de  permitir  maior

flexibilidade  no  uso  dos  efetivos  já  disponíveis  e  atender,  igualmente,  às

necessidades dos profissionais da segurança, situa-se o programa objeto do presente

projeto de lei.

Atualmente, via de regra, um policial militar trabalha 12 horas e folga 24. Ou seja,

numa semana pode trabalhar até 60 horas ou até 240 horas em um único mês. Isso
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sem  considerar  que  é  obrigado,  rotineiramente,  a  prestar  serviço  extraordinário

quando é alegada efetiva necessidade pela corporação, mesmo que em situações

previsíveis e comuns, como em dias de jogos de futebol, feriados prolongados, etc.

Como  a  remuneração  concedida  pelo  Estado  é  insuficiente,  o  policial  ainda  é

obrigado a fazer o conhecido “bico” em suas horas de folga - por pura necessidade.

A submissão  de  policiais  a  rotinas  estressantes  e  desumanas  como a  narrada

desencadeia, dentre outros, dois fatores importantes: o desgaste físico e mental e a

priorização da atividade particular em detrimento do serviço na corporação que, na

prática,  passa  a  ser  o  “bico”  -  uma  vez  que  a  primeira  remunera  melhor,

especialmente no âmbito das praças.

Em função desse quadro,  que reflete fielmente a realidade do policial  militar  no

Estado  de  Minas  Gerais,  tem  a  proposta  em  tela  a  pretensão  de  estimular  a

dedicação  de  parcela  das  horas  livres  a  serviços  extraordinários  na  própria

corporação.  Nesse  caso,  haveria  maior  controle  quanto  ao  desgaste  e,  o  que  é

importante,  o  profissional  estaria  amparado  durante  o  exercício  da  atividade

extraordinária.

Todos ganham com a implantação dessa medida. A sociedade contará com mais

profissionais e em melhores condições físicas e mentais no policiamento ostensivo e

os próprios policiais, que preservarão suas garantias legais em casos de imprevistos,

fatais ou não, durante o serviço extraordinário - sem falar na possibilidade do uso de

parte de suas folgas para seu verdadeiro fim, que é o descanso laboral.

Outro  benefício,  certo  e  imensurável  financeiramente,  alcançado  com  a

implementação desse programa é a redução do número de mortes de policiais, tendo

em vista que as tristes estatísticas apontam que mais de 80% das mortes de policiais

militares  ocorrem quando estão  de folga,  nos  “bicos”',  quando deveriam estar  de

descansando.

O pagamento de horas extras a policiais militares já é uma realidade em alguns

Estados e questionamentos sobre o tema já chegaram ao Judiciário em muitos deles.

Por exemplo, decisão da  4ª  Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado de Santa Catarina, confirmando decisão de primeira instância, reconhece que

“comprovado o trabalho  além da jornada normal,  tem o policial  militar  o  direito  a



324
____________________________________________________________________________

receber o pagamento das horas extras realizadas, mesmo aquelas que excedem as

40 horas semanais previstas como limite máximo, em decreto limitador.”

Ainda  neste  acórdão,  está  expresso  que  “o  Estado  não  pode  locupletar-se

indevidamente à custa do trabalho alheio sem quebrar o princípio da moralidade”.

Essa é uma tendência nacional que o Estado de Minas Gerais não pode ignorar. Se

o  Estado  alega  dificuldades  para  conceder  remuneração  digna,  universal  e  que

permita  aos  profissionais  da  segurança  pública  sobreviverem  apenas  de  seus

contracheques, esta é uma alternativa emergencial, capaz de ser comportada pelo

orçamento estadual e de atenuar o sofrimento de homens e mulheres que vivem em

verdadeiro regime de guerra e, o que é mais grave, sem reconhecimento salarial ou

moral.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 4.576/2013

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona na Resolução Conjunta n° 4.073, de

26 de abril de 2010, que regula as perícia de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais

e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Ficam sustados os efeitos dos arts. 32, §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 9° e 10, e 36, §§

1°, 2°, 3° e 6° da Resolução Conjunta n° 4.073, de 26 de abril de 2010, que regula as

perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A medida proposta neste projeto de resolução, referente à sustação de

efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62,  XXX,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  poder-dever  desta  Casa  Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.
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Verificamos, que a Resolução Conjunta n° 4.073, de 26/4/2010, que dispõe sobre

perícia e saúde na PMMG e CBMMG, violou direitos consagrados pela Resolução nº

1.931,  de  2009,  que  se  baseou  na  Lei  n°  3.268,  de  30  de  setembro  de  1957,

regulamentada pelo Decreto n° 44.045,  de 19 de junho de 1958,  modificado pelo

Decreto n° 6.821, de 14 de abril de 2009, e pela Lei n° 11.000, de 15 de dezembro de

2004, e consubstanciado nas Leis n°s 6.828, de 29 de outubro de 1980, e 9.784, de 29

de janeiro de 1999.

A administração pública, por meio da resolução citada, exorbitou no exercício do

poder regulamentar quando conceitua, em seus artigos:

“Art.  32 -  É prerrogativa exclusiva dos médicos da SAS em sua Unidade e dos

médicos  da  JCS  nas  IME,  a  concessão  de  licença  e  dispensa-saúde,

obrigatoriamente precedida de perícia médica, nos termos do estatuto de pessoal e

desta Resolução Conjunta.

§ 1º - O atestado emitido pelo médico assistente, seja da rede contratada ou da

rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica e

não justifica a ausência do militar no trabalho.

§  2º  -  É  atribuição  do  médico  da  SAS  determinar  a  aptidão  e  o  tempo  de

afastamento do militar, podendo aceitar ou rejeitar o atestado do médico assistente,

no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções, não

podendo ser compelido de forma alguma a decidir contra o seu senso de correção.

§  3º  -  Na  vigência  de  atestado  de  outro  profissional,  constatada  capacidade

laborativa,  o  médico  da  SAS  poderá  modificar  o  período  de  afastamento  e/ou

substituir licença-saúde por dispensa-saúde, após perícia de saúde.

§ 4º - O militar que receber atestado de saúde que sugira afastamento do trabalho

ou  atividade  deverá  comunicar  imediatamente  ao  chefe  direto  do  serviço  a

impossibilidade de seu comparecimento ao trabalho ou atividade e comparecer à SAS

para ser periciado, no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil após a sua

emissão, sob pena de responsabilização administrativa e penal.

§ 9º - O militar deverá informar ao chefe direto o local onde será encontrado durante

o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou

penal.



326
____________________________________________________________________________

§ 10 - Excepcionalmente, nos feriados prolongados, a critério dos Chefes do Estado

Maior das IME,  serão instituídos plantões para realização das perícias  médicas e

alterados  os  prazos  previstos  no  §  4°  deste  artigo,  através  de  ato  administrativo

próprio.

Art. 36 - É vedado ao médico da SAS conceder licença-saúde ou dispensa-saúde

contrariando ou divergindo de parecer em vigor da JCS, salvo quando se tratar de

comprovada alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão.

§ 1º - Na situação prevista neste artigo, o médico da SAS poderá emitir parecer,

após nova perícia médica por ele realizada, que implique em alteração da licença ou

dispensa-saúde, observando-se o artigo 38 desta Resolução Conjunta.

§  2º  -  A  apresentação  pelo  militar  de  novo  atestado  de  médico  assistente,

contrariando  parecer  médico  pericial  emitido  pela  JCS,  por  si  só  não  representa

comprovada alteração do quadro clínico ou existência de outra moléstia ou lesão.

§ 3º - Após perícia de saúde, constatada pelo médico da SAS a inexistência de

alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão, o periciado deverá ser informado

que prevalece o parecer da JCS.

§ 6º - Em caso de não homologação total ou parcial pela JCS, o militar deverá repor

os dias não trabalhados”.

A deferida resolução inova no que tange à dignidade da pessoa humana, onde fica

clara e fragrante a violação de direitos fundamentais dos militares estaduais e mais a

interferência na atividade de medicina por médicos orgânicos nos casos de atestados

médicos  emitidos  por  médicos  conveniados  ou  não  conveniados,  ou  seja,  não

credenciados pela PMMG ou CBMMG.

Dessa  forma,  a  resolução  conjunta  estabelece  inovação  em  relação  à  lei  e  ao

código de ética médica que, em nenhum momento, menciona ou restringe direito dos

militares  estaduais  de  se  consultarem  com  outros  médicos  que  não  sejam

credenciados pelas instituições militares; a referida resolução interfere no diagnóstico

de outros profissionais de saúde. Inova também em relação a dispensa ou licença

médica para tratamento de saúde do militar.

Infere-se que o Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por

meio  de  resolução,  exorbitou  na  regulamentação  e  na  criação  de  nova  regra,
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ultrapassando  dessa  forma  o  âmbito  de  suas  funções,  colocando  em  risco  a

independência e a harmonia entre os poderes. Tal resolução de saúde é maléfica

para os militares estaduais que estejam passando por uma enfermidade.

Dessa forma, a resolução conjunta inova em relação à Resolução n° 1.931, de 24

de setembro de 2009, do Conselho Federal de Medicina, que estabelece o código de

ética médica, que regula o exercício da medicina no Brasil e, em nenhum momento,

menciona a retirada de direitos e garantias fundamentais  dos militares quando da

apresentação de atestados médicos para tratamento de saúde.

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

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.577/2013

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona na Resolução Conjunta nº 4.220, de

8  de  junho  de  2012,  que  criou  o  Manual  de  Processos  e  Procedimentos

Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos dos arts. nºs 174, 175 § 1º e § 2º, 474 § 3º e 475

§ 1º da Resolução Conjunta nº 4.220, de 8 de junho de 2012.

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

efeitos a 8 de junho de 2012.

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A medida proposta nesse projeto de resolução é referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo e tem como regra matriz o art. nº 62, XXX,

da Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.  Verificamos que a Resolução Conjunta nº

4.220,  de  8/6/2012,  que  dispõe  sobre  o  Manual  de  Processos  e  Procedimentos

Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, violou direitos consagrados

pela  Lei  nº  14.310,  de  19  de junho de 2002,  no  seu art.  nº  44.  A administração

pública,  através  da  resolução  supracitada,  exorbitou  no  exercício  do  poder

regulamentar quando conceitua, em seus artigos:
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“Art.  174 -  O  militar  dispensado  de  suas  atividades  rotineiras  ficará,  em  regra,

obrigado  a  atender  às  citações  e  notificações  em  processos  e  procedimentos

administrativos.

Art.  175  -  A  licença  e/ou  internação  de  militares  acusados  em  processos

disciplinares diversos, a princípio,  por  si  só, não deve conduzir  à paralisação dos

trabalhos, podendo seguir  com acompanhamento do defensor(a) que o represente

por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc.

§  1º  -  O fato do  acusado estar  licenciado e/ou internado não impede que seja

submetido à perícia psicopatológica.

§ 2º -  A perícia psicopatológica, caso necessário, e em comum acordo entre os

profissionais de saúde da IME e os particulares que acompanham o acusado, poderá

ser realizada no local onde este se encontra internado ou em tratamento.".

A referida  resolução  inova  também  nos  processos  administrativos  disciplinares,

ficando clara e flagrante a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa ao

restringir ao acusado em processo administrativo o efeito suspensivo e devolutivo nos

recursos disciplinares. Tal resolução fere de morte a Carta da República, que prevê a

presunção de inocência e duplo grau de jurisdição.

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à lei, que em

nenhum  momento  menciona  ou  restringe  direito  dos  militares  estaduais.  Inova

também  em  relação  à  notificação  dos  militares  dispensados  por  médicos  ou  em

tratamento psicológico, contrariando o disposto no art. nº 44 do Cedme.

Infere-se  que  o  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar

exorbitou na regulamentação e na criação, por meio de resolução, de nova regra,

ultrapassando,  dessa  forma,  o  âmbito  de  suas  funções,  colocando  em  risco  a

independência e harmonia entre os Poderes, com prejuízo para os militares estaduais

que estão respondendo processo administrativo ou recorrendo de qualquer punição

disciplinar.

"Art. 474 - Na PMMG, da decisão que avaliar  o recurso disciplinar, caberá novo

recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, sem efeito suspensivo.

(...)
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§ 3º - As sanções disciplinares aplicadas pelo Chefe do Gabinete Militar e Estado-

Maior terão como primeira instância o Comandante-Geral, com efeito suspensivo, e

em segunda instância o Governador do Estado, sem efeito suspensivo.

Art. 475 - No CBMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo

recurso, em segunda e última instância, ao Corregedor, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis sem efeito suspensivo.

§ 1º - Nos processos instaurados e/ou solucionados pelo Corregedor do CBMMG,

caberá  recurso  em  primeira  instância  ao  Chefe  do  Estado-Maior  e,  em  segunda

instância, ao Comandante-Geral, sem efeito suspensivo.".

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à Lei nº 14.310

de 19 de junho de 2002, que em nenhum momento menciona retirada de direitos e

garantias  fundamentais  dos  militares  quando  da  apresentação  de  recursos

disciplinares a instâncias superiores.

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

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.578/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede

no Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol

Clube, com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: A Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede no Município de

Bom Sucesso, na rua Gastão Guimarães, n° 590, Bairro Chácara das Rosas é uma

sociedade civil de direito privado, composta por um número limitado de sócios (art. 1°

do Estatuto), tendo como finalidade, (art. 2° do Estatuto), a prática desportiva, única e

exclusivamente, na modalidade futebol, em caráter não profissional (amador).

A  Comunidade  São  Caetano  Futebol  Clube  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.
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Os membros de sua diretoria,  de  reconhecida  idoneidade,  não são remunerados,

conforme atesta  o  presidente  da  Câmara Municipal,  vereador  Júlio  César  Martins

Magalhães. A comunidade não tem fins lucrativos, e seus diretores e conselheiros,

não serão, em hipótese alguma, remunerados (art. 3º do capítulo III do Estatuto).

Em  caso  de  dissolução  da  entidade,  o  Patrimônio  será  destinado  a  outra

associação de futebol da cidade de Bom Sucesso (art. 37 do capítulo VII do Estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que se

acham os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

- 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 4.579/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Desportiva  de  Ouro  Fino  -  Clube do

Esporte - com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva de Ouro Fino -

Clube do Esporte - com sede nesse município.

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

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: a Associação Desportiva de Ouro Fino - Clube do Esporte -, com sede

em Ouro Fino, tem como principais objetivos desenvolver suas atividades prestando

serviços gratuitos a idosos, jovens e crianças, promovendo atividades desportivas,

estimulando sua prática.

É inquestionável  a importância da difusão das práticas esportivas e o bem que

essas atividades fazem aos cidadãos em geral

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação do projeto.

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

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.580/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial,  Industrial  e  Serviços  de

Varginha - ACIV -, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Serviços de Varginha - ACIV -, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Varginha - ACIV -,

com  sede  nesse  município,  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, sem cunho político ou partidário, regida por estatuto próprio e com duração

por  prazo  indeterminado.  Tem  por  finalidade,  entre  outras,  sustentar,  defender  e

reivindicar,  perante  os  poderes  públicos e onde quer  que se  faça necessário,  os

direitos,  interesses  e  assuntos  que  digam respeito  ao  fomento  das  atividades  da

classes empresariais; promover a união e a solidariedade entre os seus associados e

associações similares no Brasil e no exterior; promover o desenvolvimento técnico e

científico dos setores envolvidos; e promover e divulgar produtos e serviços de seus

associados.

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 n° 12.972/98, que

dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de nossos

nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.581/2013

Dispõe sobre acompanhamento de profissional de educação física nas academias

ao ar livre no instaladas no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público disponibilizará profissionais de educação física em todos

os  locais  conhecidos  popularmente  por  academias  ao  ar  livre,  para  estimular  e

orientar  a  prática  de  atividades  físicas  visando  combater  o  sedentarismo  nas

diferentes faixas etárias.

Art.  2º  -  A regulamentação  e  as  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias de cada município.

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

Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação:  As  academias  abertas  em  espaços  públicos  representam  risco  de

lesões musculares e articulares e até de morte para o usuário. Esses espaços não

oferecem orientação profissional sobre o uso adequado dos equipamentos.

Este projeto tem o objetivo de promover, num primeiro momento, a proteção dos

cidadãos que frequentam o espaço contra lesões por esforços repetitivos por mau

uso  dos  aparelhos,  bem  como  evitar  futuras  demandas  judiciais  contra  o  poder

público, caso venham ocorrer acidentes. Objetiva ainda desenvolver na população o

despertar para hábitos saudáveis de vida, como atividade física e exercícios físicos

regulares, que sabidamente proporcionam, além de bem-estar, mais saúde, gerando

impactos na economia e desafogando o sistema público de saúde.

Diante da importância e do alcance da matéria, espero poder contar com o apoio

dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  5.827/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Colégio São Domingos e com o Recanto do Idoso São Vicente

de Paulo pela realização da exposição Geração Entreolhares com Arte, nos dias 26 e

27/9/2013, em Araxá. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.828/2013, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  destinação  de  nova  viatura  ao
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presídio regional de Araxá. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.829/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Frutal pelo 126º aniversário desse município.

Nº  5.830/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Carmo do Paranaíba pelo 126º aniversário

desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.831/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Colégio São Domingos pelos 85 anos de atividades e pela

realização da 1ª Mostra Olhares, nos dias 26 e 27/9/2013, em Araxá. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 5.832/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Carlos Miranda, presidente da Força Sindical de Minas

Gerais, por ocasião da inauguração da nova sede dessa entidade. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 5.833/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais pelos 30 anos de sua fundação. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.834/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho Nacional de Justiça, à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa

do Patrimônio Público e à Corregedoria do Tribunal de Justiça pedido de providências

para  que realizem a  fiscalização e a  apuração dos  fatos  denunciados  quanto  ao

pagamento de altos salários no âmbito da Justiça Militar no Estado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Nº 5.835/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia.

PM/ 22º BPM, pela apreensão de um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas no

aglomerado do Cafezal, em Belo Horizonte.

Nº 5.836/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  prisão  de  um  homem  que

transportava 21 quilos de cocaína com alto teor e pureza, na BR-381 (Fernão Dias),

no Município de Betim. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  5.837/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações sobre os fatos ocorridos

nas  dependências  da  mencionada  empresa  em  16/9/2013,  quando  o  deputado

Rogério Correia, por solicitação de empregados da Cemig Serviços S.A., esteve no

local para colaborar nas negociações entre a empresa e os funcionários. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.838/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  execução  de  operação  que

resultou na desarticulação de quadrilha que vendia drogas por telefone, na região

Nordeste de Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.839/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para o retorno do Cartório

de Registro Civil e Tabelionato de Notas à comunidade de Piracaíba. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº  5.840/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esporte pedido de providências para a melhoria da infraestrutura de

duas  quadras  poliesportivas  no  Município  de  Betim,  localizadas  na  Rua  Mário

Campos Lara, Bairro Citrolândia, e na Rua Miguel Pereira, s/n, Colônia Santa Izabel,

e instalação de duas academias populares nesses locais. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.841/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria-Geral Educacional do Estado pedido de providências para

que  se  apurem  denúncias  de  abuso  de  poder  da  Superintendência  Regional  de

Ensino  de  Paracatu  nas  escolas  citadas  na  51ª  Reunião  Extraordinária  dessa

comissão e as notas taquigráficas da referida reunião.

Nº  5.842/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que se apurem

denúncias de que a superintendente regional de Ensino de Paracatu teria afirmado,

em reunião ocorrida em 17/8/2013, na Casa de Cultura de Paracatu, que tinha ordens

da secretária de Educação para demitir  ou tirar, sem processo, qualquer professor

que a atrapalhasse.

Nº  5.843/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam



335
____________________________________________________________________________

encaminhadas  à  Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado,  ao  Governador  do  Estado,  à

Secretaria de Defesa Social e à Corregedoria-Geral da PMMG as notas taquigráficas

da 43ª Reunião Extraordinária dessa comissão, especialmente o trecho que contém

relatos de violência policial  feitos pelos denunciantes, com pedido de providências

para que sejam apuradas as denúncias de violações aos direitos humanos.

Nº  5.844/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig, com cópias para o governador do Estado e o presidente da

Assembleia Legislativa, manifestação de repúdio pela atitude adotada por seguranças

da  Cemig,  que  impediram  que  o  deputado  Rogério  Correia  avaliasse,  in  loco,  a

situação  dos  servidores  demitidos  que  se  encontravam  acorrentados  no  saguão

dessa empresa.

Nº  5.845/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  promotoria  de  Paracatu  com  atribuição  de  defesa  de  direitos

humanos pedido de providências para que se apure denúncia de diálogos ocorridos

no  Facebook  até  horários  avançados  da  noite  entre  alunos  da  rede  estadual  de

ensino e a superintendente regional de Ensino de Paracatu.

Nº  5.846/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil e à promotoria com atribuição de controle da atividade

policial  de Paracatu pedido de providências para que se apure suposto abuso de

autoridade praticado pelos policiais responsáveis pelo Reds nº 2013018491441-00.

Nº  5.847/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Paracatu  pedido  de

providências para que se apurem denúncias de tortura psicológica à qual teriam sido

submetidas três professoras da Escola Estadual Antônio Carlos na Superintendência

Regional de Ensino de Paracatu.

Nº  5.848/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação e à Secretaria de Planejamento pedido de

providências  para  que se agilize  a aposentadoria  da  Sra.  Angela  Maria  Machado

Souza, servidora estadual.

Nº  5.849/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  da  Educação,  à  Ouvidoria  Educacional,  à  Delegacia
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Regional de Polícia Civil de Paracatu, à promotoria de Paracatu com atribuição de

defesa  de  direitos  humanos  e  à  Câmara  Municipal  de  Paracatu  pedido  de

providências  para  que  se  apurem  denúncias  de  assédio  moral  no  âmbito  da

Superintendência Regional de Ensino de Paracatu e cópia das notas taquigráficas da

51ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  5.850/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Educação,  à  Ouvidoria  Educacional,  à  Delegacia

Regional de Polícia Civil de Paracatu e à promotoria de Paracatu com atribuição de

defesa de direitos  humanos  pedido  de  providências  para  que se  apure  cobrança

irregular de mensalidade de alunos da Escola Estadual Afonso Arinos e cópia das

notas taquigráficas da 51ª Reunião Extraordinária dessa comissão e de documento

comprobatório da referida cobrança.

Nº  5.851/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à promotoria de justiça com atribuição de defesa de direitos humanos

de Paracatu pedido de providências para que se apurem as condições de demissão

da Sra. Fátima Santos Ferreira, diretora da Escola Antônio Carlos, suposta vítima de

assédio moral.

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Fabiano

Tolentino, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Sargento Rodrigues e outros.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho e de Fiscalização Financeira e do deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,  senhores

deputados,  senhoras  deputadas,  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia, faço questão de ocupar esta tribuna, nesta semana, em função de uma

data muito importante, que significa uma página muito relevante para a democracia

brasileira.  Refiro-me  aos  25  anos  da  nossa  Constituição  Federal,  a  Constituição

Cidadã  de  1988.  A  Constituição  Federal,  que  completa  25  anos,  significou  a

materialização  jurídica,  legal  e  política  da  transição  do  regime  civil-militar  para  o
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regime democrático. No próximo ano, com a triste lembrança de 50 anos do golpe

civil-militar,  estaremos  também  relembrando  as  lutas,  as  conquistas  e  toda

mobilização da sociedade brasileira para por fim à ditadura militar.

A Constituição de 1988 foi o marco institucional que possibilitou toda a arquitetura

das políticas públicas hoje em vigor no País, as nossas inovações democráticas e

essa página nova, que estamos construindo em nosso país. A Constituição de 1988

apontou para a construção de um estado de bem-estar social. Não foi a Constituição

dos sonhos. Quem é daquela época se lembra da constituição de um bloco político,

denominado Centrão, que era responsável por inibir as conquistas sociais. Fato é que

a  sociedade  brasileira  se  mobilizou,  apresentou  propostas  de  emenda  popular  e

pressionou.

O Brasil  “enfervecia”. O novo sindicalismo, as comunidades eclesiais de base, o

pluripartidarismo, o movimento estudantil, os intelectuais de esquerda, os movimentos

do campo e da cidade, os trabalhadores rurais,  todos se mobilizaram para termos

uma Carta Magna à altura do sentimento do povo brasileiro.

A Constituição trouxe inovações fundamentais. Descentralizou as políticas públicas,

e os municípios adquiriram maior autonomia na coordenação das políticas públicas

com a previsão de terem suas constituições municipais, as chamadas leis orgânicas,

e  os  seus  planos  diretores,  para  organizarem a  vida  urbana  de  um  país  que se

adensava e criava regiões metropolitanas.

Essa Constituição trouxe para as políticas públicas o conceito da universalização,

que  é  muito  importante.  Até  aquele  momento,  o  Brasil  tinha  políticas  públicas

contributivas. Cito o exemplo da saúde. Recebia atendimento de saúde quem pagava

o INPS. Os mais antigos que aqui nos acompanham vão se lembrar disso. Tinha-se o

desconto de 10% na folha de pagamento e recebia a carteirinha do INPS para ser

atendido na saúde. Era só apresentar a carteirinha do INPS. Quem não contribuía era

o  chamado  indigente.  A  saúde  abriu  as  portas  para  a  universalização  com  o

atendimento do Sistema Único de Saúde a quem precisasse ser atendido.

No âmbito da assistência social, os arts. 203 e 204 da Constituição colocaram a

assistência como política de direitos. A assistência saiu do patamar da filantropia, do

assistencialismo, para o direito reclamável. Os direitos geracionais estão no art. 230,
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que  estabelece  o  direito  ao  amparo  ao  idoso,  e  no  art.  227,  que  rompe  com  a

concepção menorista na visão da criança e do adolescente e a traduz no conceito de

política de proteção integral. Um artigo da Constituição trouxe a obrigatoriedade de

renda à pessoa idosa e à pessoa com deficiência que não tenha condições de cuidar

da sua própria subsistência.

Portanto,  a Constituição inovou a ampliar,  alargar  o  campo dos direitos sociais.

Descentralizou e universalizou direitos. Talvez uma das inovações mais importantes já

esteja consagrada no parágrafo único do art. 1º. Ele aponta, com muita clareza, a

combinação da democracia  representativa,  essa em que elegemos  governadores,

prefeitos e senadores, com a democracia direta, participativa. A Constituição já diz, no

seu art. 1º, que o poder será exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos

ou  diretamente.  No  discorrer  da  Constituição,  são  apontados  mecanismos  muito

objetivos,  como plebiscitos,  referendos  e  iniciativa popular  de  projetos  de  lei.  Ela

também induz à participação da população na formulação de políticas públicas que

hoje se materializam nos chamados conselhos de direitos, alguns deliberativos, como

é o caso das áreas da saúde, da criança e da assistência social.

Portanto,  ao  completarmos  25  anos  da  nossa  Constituição  Federal,  temos  de

reconhecer que ela é a arquitetura das políticas públicas hoje em vigor no Brasil. Mas

também temos consciência de que muitos dos seus dispositivos, dos seus princípios,

dos seus objetivos e das suas diretrizes ainda não foram plenamente assumidos pelo

poder público, ou no plural, pelos poderes públicos no nosso país.

A criança ainda não é integralmente protegida, o idoso ainda não é integralmente

amparado,  a  nossa  democracia  ainda  precisa,  com  muito  vigor,  de  uma reforma

política  que  diminua  a  influência  do  poder  econômico  sobre  os  processos  de

representação  nos  parlamentos.  Precisamos  ainda  expandir  os  mecanismos  de

participação direta adequados às novas realidades tecnológicas; precisamos de mais

consultas virtuais para instruir melhor o processo de tomada de decisão.

A Prefeitura de Belo Horizonte quer agora privatizar o Mercado Distrital de Santa

Teresa, transferindo-o para a Fiemg, quando a comunidade quer que esse seja um

espaço  destinado  à  cultura,  à  gastronomia,  às  melhores  vocações  da  cidade.  A

Constituição  precisa  aproximar-se  das  regiões  mais  distantes.  Alguns  direitos
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fundamentais  consagrados em lei  ainda não estão devidamente  atendidos.  Posso

mencionar o direito à água para consumo humano nas regiões mais distantes, no

semiárido mineiro.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, temos de reconhecer o esforço dos constituintes,

principalmente daqueles  que tiveram nota 10,  que representaram a transformação

democrática,  que enfrentaram o  Centrão,  uma hegemonia  conservadora  que quis

frear  os  avanços  sociais.  Com  justiça,  devemos  fazer  reverência  ao  Dr.  Ulysses

Guimarães,  do  antigo  MDB,  que  foi  o  grande  condutor  desse  processo.  Hoje,

passados  25  anos,  sabemos  que  muitas  das  conquistas  atuais  decorrem  desse

esforço.  Quero  registrar,  com  muita  satisfação,  que  a  minha  militância  política  e

estudantil ocorreu exatamente naquele período. Com uma ponta de saudosismo, mas

também  de  orgulho,  quero  dizer  que  ajudei  muito  a  coletar  assinaturas  para  a

proposta popular que originou os arts. 203, 204, 227 e 230 da Constituição Federal,

que  trataram  da  atenção  à  criança,  ao  adolescente,  ao  idoso,  à  pessoa  com

deficiência, enfim, da assistência social como política pública.

Hoje, temos o desenho, o desafio, a perspectiva de construir um estado de bem-

estar social, ainda que sob o manto do capitalismo, sistema que abominamos. Espero

que ele não seja, como querem alguns, a última página da história. O capitalismo é a

barbárie, é o dinheiro como bem maior, é o mercado sobrepondo-se às pessoas. Com

essa  realidade  histórica  que  vivemos  sob  a  égide  do  capitalismo,  temos  de,  no

mínimo, erigir um estado de bem-estar social que promova processos redistributivos

que aproximem mais as pessoas, reduzam a diferença entre as regiões, considerem

o ser humano e a dignidade como prioridades, e não o dinheiro como bezerro de

ouro.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, este pronunciamento é

para dizer que, como legisladores estaduais, como militantes partidários, ainda temos

de tirar muitos artigos da Constituição Federal do papel, com a consciência de que,

ao fazermos isso, estaremos construindo uma sociedade mais justa, uma sociedade

mais igualitária, uma sociedade mais fraterna. Que esses 25 anos de Constituição

Cidadã sirva para nós, legisladores. Ano que vem comemoraremos também os 25

anos da Constituição Estadual. Temos a responsabilidade de transformar o Estado de
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Minas Gerais em modelo e exemplo de dignidade para o ser humano. Como já disse,

é o nosso papel lutarmos para que cada artigo, principalmente aqueles vinculados à

questão social, traduza-se na vida de cada cidadão mineiro.

Muito obrigado, Sr.  Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas.  Percebemos

que  neste  momento  não  há  quórum,  mas,  em  função  da  existência  de  outros

oradores, não pedirei o encerramento, de plano, da reunião, até porque esta é a Casa

democrática e a todos queremos ouvir. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia*  -  Deputado Ivair  Nogueira, é um prazer tê-lo  aqui

presidindo a nossa reunião. Também cumprimento V. Exa. que estava recentemente

acolhendo  Josué  Gomes,  filho  do  nosso  falecido  e  querido  ex-vice-presidente,  o

senador José Alencar. Quero parabenizar o PMDB pela acolhida desse jovem, agora

homem público, ingressando nas fileiras do PMDB. Cumprimento o deputado Ivair

Nogueira, os deputados e as deputadas.

Sr.  Presidente,  novamente  quero  aqui,  da  tribuna  da  Assembleia,  falar  sobre  o

assunto da educação pública. Hoje, na parte da manhã, tivemos uma audiência da

Câmara  dos  Deputados,  aqui  na  Assembleia  Legislativa,  a  pedido  do  deputado

Reginaldo Lopes. Além dele, estiveram presentes conosco a Secretaria de Estado de

Educação, através da secretária adjunta; os estudantes, através da representação da

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas; os professores, através do Sind-UTE,

pela  Profa.  Beatriz  Cerqueira;  e  vários  convidados  da  comissão,  para  discutir  a

questão  do  ensino  médio  no  Brasil:  alterações  e  sugestões  para  a  mudança  do

ensino  médio  no  Brasil.  Foi  uma reunião  muito  produtiva.  Pudemos  avançar  em

propostas, mas principalmente na análise da questão educacional no Brasil e também

em Minas Gerais.

Queria retratar um pouco esse debate, até porque já sugeri nesta Casa - e espero

podermos ainda neste ano conduzir - um debate mais aprofundado sobre o Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. Esse programa é um

dos principais da presidenta Dilma. Diria que é um dos principais não apenas quanto

à prioridade que o governo lhe confere, mas também quanto ao grau de importância.
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O ensino profissionalizante no Brasil ficou ao largo da política educacional durante

muito tempo, ele não era prioritário. Ele chegou praticamente a acabar no Brasil. Em

Minas Gerais, por exemplo, tínhamos o Cefet, o Coltec e algumas poucas escolas

estaduais,  que  foram  retirando  o  ensino  técnico  profissionalizante.  Lembro  que

existiam algumas escolas em Belo Horizonte e algumas no interior que ainda tinham

esse  ensino.  Isso  depois  foi  finalizando,  e  chegamos  quase  à  extinção  de  um

programa real desse ensino no Brasil.

O presidente Lula restaurou a ideia do ensino profissionalizante mais massificado

no  Brasil,  e  o  fez  através  dos  reforços  das  escolas  federais,  que  foram  muito

ampliadas. Além dos Cefets, criamos Ifets, IFs, e hoje há proliferação dessas escolas.

O Pronatec veio reforçar essa vontade de discutir a profissionalização do ensino e

também  reforçar  contratos  que  foram  feitos  com  o  Sistema  F.  Hoje  bolsas  são

oferecidas  até  em  escolas  particulares.  Mas  fundamentalmente  houve  reforço  na

escola  pública,  através  de  IFs,  Ifets  e  Cefets.  Portanto,  o  ensino  médio  passou

novamente a ter também essa vertente.

Ouvi muito atentamente, em especial o que nos disse a Manuela, diretora da Ubes

e estudante que veio aqui - ela é de Pernambuco -, expondo um pouco a visão dos

estudantes  em  relação  ao  ensino  médio.  Ela  falou  sobre  questões  muito

interessantes.  O  Brasil  precisa  de  uma  revolução  no  sistema  educacional.  Os

movimentos que vimos em junho instaram a juventude do País inteiro a colocar na

pauta várias reivindicações. Sem sombra de dúvida, colocou-se na pauta do Brasil,

como prioridade, a educação.

A educação no País avançou muito, eu dizia isso numa reunião hoje. Em 1988, o

movimento social, em especial, naquela ocasião, de professores, de trabalhadores da

educação, conseguiu a vitória de incluir na Constituição Federal, nas Constituições

dos estados e na lei orgânica dos municípios a obrigatoriedade de mínimo percentual

na educação. Tivemos um avanço e até hoje precisamos relembrar aquele momento

como momento de vitória. Não houvesse o mínimo constitucional para a educação e

para a saúde, provavelmente a educação pública no Brasil teria um perfil muito mais

privatizado do que tem hoje. A garantia de recurso público no sistema educacional

deu  condições  para  massificarmos  a  educação  pública  para  uma  parcela  da
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população brasileira que não tinha acesso ao sistema educacional.

Na verdade, o Brasil foi, durante muito tempo, até a entrada do presidente Lula e

agora da  presidenta  Dilma,  governado para 1/3  da população.  A massificação de

políticas  sociais  teve  fortalecimento  nesses  governos.  Mas  no  período  de  1988,

implementar o mínimo constitucional da educação deu a garantia da continuidade da

educação pública, e a Constituição cravou isso como obrigação do Estado, ou seja, o

Estado  deve  fornecer  educação  pública  para  todos.  É  importante  ressaltar  esse

avanço porque as coisas são como são porque houve uma opção. Nesse caso, em

1988 houve uma opção clara pela educação pública como dever do Estado.

Havia na época outras propostas: colocar a educação pública não como prioridade

do Estado, mas um dever apenas da família. Isso significava dizer que caberia ao

mercado o oferecimento de vagas e a quem conseguisse, evidentemente, pagar às

escolas privadas. Venceu a ideia da escola pública.

Hoje,  deputado  Ivair  Nogueira,  deputado  João  Leite,  assistimos,  após  os

movimentos de junho, a também um tento que essa juventude alcançou, a inclusão

pelo Congresso Nacional, a partir de uma proposta da presidenta Dilma, dos royalties

do pré-sal do petróleo, de 75% para a educação e 25% para a saúde pública. Isso foi

um grande ganho. Eu disse hoje na reunião que essa vitória não seria possível, não

fossem os movimentos sociais de junho. Muita gente vê essas manifestações com

maus olhos, eu as vejo com bons olhos. Talvez o fruto principal delas - esse recurso

destinado à educação pública no Brasil - a gente vá perceber daqui a 5, 10 anos ou

até mais. Para se ter ideia do montante, o governo federal espera investir em torno de

R$130.000.000.000,00 a mais na educação pública  em 10 anos.  Se fizermos um

planejamento desse recurso, conseguiremos equipar todas as escolas do Brasil e dar

a elas condições para atender, em especial, aos ensinos médio e fundamental em

tempo integral.  Escola em tempo integral não é simplesmente deixar o aluno dois

turnos  na  escola,  com  professores  mal-remunerados  e  achar  que  isso  resolve  o

problema da escola integral. A escola integral é um conjunto, uma ideia. Ela precisa

ter  estrutura  para  esporte,  para  cultura,  para  informática.  Essas  escolas  também

precisam de uma relação com a comunidade, os alunos precisam se relacionar com a

parte externa. Então, é uma concepção de escola a escola de tempo integral.
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Pois  bem.  Com esses R$130.000.000.000,00 que vão vir  em 10 anos,  se bem

planejados,  teremos escolas  de  qualidade e  a  capacidade de dar  um salto  muito

grande na evolução da escola pública brasileira. E repito isso sempre: não fossem

esses movimentos, não teríamos aprovado isso no Congresso Nacional. A presidenta

Dilma já tinha remetido esse projeto ao Congresso, ele tinha sido rejeitado, ela emitiu

uma nova medida provisória  que  tinha caminho  certo  para  a  derrota.  O  discurso

majoritário dos deputados federais e dos senadores era que seria melhor deixar aos

prefeitos a escolha do que fazer  com o recurso que viria  do pré-sal  -  V.  Exa.  se

lembra disso. Certamente, com a pressão que a maioria dos prefeitos estava fazendo,

teríamos a aprovação não do recurso carimbado para a educação, mas do recurso

para as prefeituras, e não teríamos o carimbo na educação pública. Julgo que essa

vitória  -  e  chamava a  atenção para  isso  -  foi  muito  importante  para  a  educação

pública no Brasil.

Fica  agora  um  desafio  para  Minas  Gerais:  como serão  utilizados  esses  novos

recursos colocados para a educação? Quero falar um pouco da situação em que nos

encontramos. A situação não é boa para as escolas públicas mineiras. Hoje também

vimos isso no debate que foi feito  com calma, com paciência, mas com dados. A

Profª. Beatriz me mostrou um quadro, que eu diria alarmante, das escolas públicas,

não somente do ponto de vista salarial - deste não quero falar hoje. Vamos ter uma

audiência pública terça-feira que vem para discutir a situação do servidor público de

maneira geral e a política salarial. Há também o compromisso do deputado Duarte

Bechir, da Comissão de Educação, de fazer uma audiência sobre a questão salarial e

a carreira dos professores. Então, vamos tratar desse assunto em outra reunião, mas

falo  do  avanço  da  escola  pública,  em  especial  do  ensino  médio:  ausência  de

biblioteca, ausência de quadra de esporte coberta, ausência de condições de ensino

tanto econômicas do professor quanto de formação do profissional. Tudo isso nos dá

a dimensão de que a demanda pela escola pública de qualidade em Minas Gerais é,

de  fato,  muito  grande.  Isso  hoje  foi  bastante  demonstrado.  Não  é  à  toa  que

professoras e professores continuam acampados em frente à residência oficial  do

governador Anastasia. Já estão lá há mais de 20 dias; já está completando quase um

mês que as professoras estão lá protestando, embora isso não seja divulgado pela
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imprensa, porque em Minas Gerais existe a lei da mordaça.

A “Goebbels das Alterosas”, Andrea Neves, cuida muito bem para que esse assunto

não apareça na mídia com a força que tem, pois há um acampamento de professores

e  professoras  há  quase  um  mês  em  frente  à  residência  do  governador,  fazendo

reuniões, debates, protestando.

Aproveito esse final para dizer que esse problema que retratei da educação pública

- repito, brasileira, mas com as especificidades de Minas Gerais, e que tornam trágica

a nossa situação na educação -  também se encontra na saúde pública.  E nessa

reunião foi  dado um exemplo. O Ipsemg está com uma professora acidentada há

quase um  mês,  com  recomendação de uma cirurgia  que custa  R$6.000,00,  mas

nesse caso o Ipsemg só cobre até R$1.600,00. Assim, se não houver o complemento,

o Ipsemg não poderá fazer a cirurgia. Então estamos fazendo um apelo ao Ipsemg

para que, se isso for regra, reveja-a, porque o servidor público não pode, além da sua

contribuição, ter  essa quantia determinada. Não é possível você semiprivatizar um

hospital da qualidade do Ipsemg, do seu serviço de saúde e dos nossos servidores

públicos. Portanto na saúde também há um quadro problemático. Os servidores da

saúde, assim como os da educação, estarão, na semana que vem, na Assembleia

Legislativa.  Eles  vêm nos visitar.  Aliás,  estávamos sentindo a falta  deles,  mas os

protestos não pararam, estavam protestando em outras áreas.

Também o problema da segurança pública, em Minas Gerais, é tão grave - esse

quadro é sabido por nós - que a Polícia Civil está acampada aqui há um tempão, e

isso não é resolvido. O deputado João Leite chegou a apresentar um projeto de lei

até para  que menores não possam andar  pelas  ruas,  tal  é  o caos da segurança

pública em Minas Gerais. Isso é um atestado do que está acontecendo, as questões

são de intensa gravidade.

Deputado Ivair Nogueira, estamos precisando de um choque de estado em Minas

Gerais. Estamos precisando de um toque de acolher; acolher as pessoas na saúde

pública, na educação pública e na segurança pública. Precisamos trocar de choque,

porque o choque estabelecido fez muito mal para Minas Gerais, o chamado choque

de gestão. Mais uma vez, quero chamar a atenção para esse quadro, para aquilo que

é obrigação do Estado: educação, segurança e saúde pública. Mas não temos tido a
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atenção necessária nessas áreas. É claro que isso não é uma perspectiva apenas

mineira,  mas,  em Minas Gerais,  há um agravamento  dessas condições,  expresso

pelos nossos cidadãos e pelo serviço público. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - Presidente, deputado Ivair Nogueira, grande companheiro

e amigo de muitas lutas, desde a relatoria da CPI Carcerária, eu, como presidente, e

V. Exa., como relator - e um relatório histórico, inclusive reconhecido por organismos

internacionais -, é sempre um prazer estar com V. Exa., reconhecer o seu importante

papel para a Assembleia Legislativa e para a organização da segurança. Foi falado

aqui sobre a segurança, que tem dois momentos em Minas Gerais. Temos aquele

momento de antes do relatório de V. Exa. e o de depois do relatório, que trouxe as

orientações  para  a  organização  carcerária  e  da  segurança  pública  no  Estado.

Lembro-me  especialmente  da  determinação  legal  que  V.  Exa.  construiu  e  que

aprovamos, que foi a transferência de todos os presos que estavam com a Polícia

Civil  para  a  guarda  dos  agentes  penitenciários.  E  estamos  cumprindo  essa

determinação.  Noutro  dia  estive  contando  essa  história  em  Fortaleza,  no  fórum

nacional  das  Comissões  de  Segurança  Pública.  Ali  havia  promotores  de  varas

criminais de 20 estados, bem como procuradores federais, e eu relatei o esforço que

Minas Gerais construiu a partir de uma CPI, a partir do relatório de V. Exa.

Eu queria tratar de segurança e verificar como muitas vezes é fácil deturpar uma

proposta. Vimos agora que o deputado Rogério Correia tem a ideia de que a proposta

que fiz à Assembleia Legislativa é para impedir adolescentes de andarem nas ruas.

Vimos como as pessoas desconhecem, não leem, mas têm opinião sobre o que não

leram. Nem conhecem o texto da proposta, que na verdade não é uma lei, mas uma

proposta,  que  tem  de  ser  discutida  e  melhorada.  A  proposta  nasce  porque  a

Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia  Legislativa  está  recebendo

denúncias  gravíssimas  de  crianças  em  baile  funk.  Antes  de  apresentar  uma

legislação, reuni-me com o Comando da Polícia Militar, a Chefia da Polícia Civil e a

Dra. Valéria, juíza da Vara da Infância e da Juventude. Já indiquei os lugares onde

crianças estão em baile funk; onde adolescentes estão indo em festa rave; os locais



346
____________________________________________________________________________

em que adolescentes  estão  dentro de  boates,  em bailes,  em horas dançantes.  A

Justiça já sabe, e a Defesa Social de Minas Gerais também. Já passei a informação

de onde isso está acontecendo. A legislação que estou propondo trata da proteção da

criança e do adolescente. Sei muito bem como é importante dar liberdade às nossas

crianças  e  aos  nossos  adolescentes.  Como  secretário,  fechei  as  últimas  duas

unidades da Febem em Minas Gerais. O deputado André Quintão falou aqui sobre a

visão antiga da lei do menor, que era terrível, e pudemos encerrar essa página no

Estado  de  Minas  Gerais,  uma  página  que  construiu  fazendas  para  abrigar

adolescentes que não tinham cometido nenhum crime.

Deputado Ivair Nogueira, parece que a torcida toda está aguardando que V. Exa.

olhe para lá. Estou até incomodado. Há uma galera daquele lado querendo que o

deputado Ivair Nogueira olhe para lá, e ele está prestando atenção à minha fala. Está

sendo  ovacionado  pelas  galerias.  Já  chamei  a  atenção  do  presidente,  então

continuarei a minha fala.

O  deputado  André  Quintão  tratava  justamente  daquela  visão  anterior.  Quando

fechamos a última Febem em Minas Gerais,  em Bom Despacho,  deputado André

Quintão,  encontrei  lá  dois  homens  de  mais  de  50  anos.  Um  deles,  aos  7  anos,

disparou uma arma contra  o  primo.  Naquele  tempo a legislação determinava sua

internação. Então, 40 anos depois, eu me encontrei com ele lá, já usando remédio

para controle, com muitos problemas mentais. E ainda me encontrei com um outro,

que, aos 8 anos, surdo e mudo, estava numa das nossas cidades. Ele não sabia ler

nem  escrever,  e  a  lei  do  menor  dizia  que  ele  deveria  ser  internado  na  Febem.

Permaneceu por mais  40 anos na fazenda em Bom Despacho,  também tomando

remédio controlado. Tive a oportunidade de buscar a referência familiar, a referência

das cidades daqueles homens e devolvê-los ao convívio da sociedade. Mas o que

estamos vendo hoje, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um novo

momento. Temos as nossas crianças e adolescentes hoje em risco permanente. Eles

estão usando bebida alcoólica fornecida por adultos, drogas. Estão nas cracolândias,

em bailes funk, em festas rave, dentro de boates, sem nenhum acompanhamento.

“Deputado João Leite, o Estatuto da Criança e do Adolescente já fala sobre isso.”

Fico  pensando que,  se  a minha proposta  for  inconstitucional,  se não avançar  ou
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avançar e for derrotada ou não tiver a sanção do governador, de alguma forma já vejo

o mérito de levantarmos essa questão. O nosso secretário-geral José Geraldo Prado

está aqui.

Temos uma solicitação de comissão especial  para  tratarmos da idade penal  na

Assembleia Legislativa. Seria idade penal? Outro dia uma criança de 13 anos entrou

num consultório  dentário,  amarrou a dentista, jogou querosene e ateou fogo nela.

Uma criança de 13 anos. Qual é a idade mínima que será proposta para que alguém

seja processado?

Reuni-me,  há  duas  semanas,  com  psiquiatras  e  psicólogos  forenses.  Estou

preocupado com essa situação. A nossa proposta não nasceu de um pesadelo ou

algo  assim.  Minha  proposta,  Deputado  Rogério  Correia,  nasce  dos  dados  da

Comissão de Segurança Pública, de criança em baile funk, em festa rave. Não sonhei

essa proposta. Nossas crianças e nossos adolescentes estão em risco, assim como

pondo em risco a vida das outras pessoas.

No mês passado, em Belo Horizonte houve o sequestro de uma dentista. Quando

lhe  tomaram o carro,  a primeira coisa que lhe  disseram foi  o  seguinte:  “Vá para

determinado lugar. Lá nós vamos pegar um menino de 16 anos, porque é ele que vai

te matar”.  Nossas crianças,  nossos adolescentes estão sendo usados por adultos

criminosos. É muito fácil chegar aqui e dizer: “É uma lei para impedir menor de andar

na  rua”.  Não  é.  É  uma lei  para  proteger  nossas  crianças;  é  uma proposta  para

proteger nossos adolescentes. Adultos criminosos estão usando adolescentes para

cometerem homicídios e crimes. O presidente da associação de pais das escolas me

ligou para dizer que adultos estão dando armas a adolescentes, estes estão indo para

as escolas  armados.  É isso o  que está acontecendo.  Nós estamos  dormindo em

berço esplêndido.

O ECA é bom? É ótimo, mas precisamos discutir melhor a proteção dessa criança e

desse  adolescente,  que  hoje  é  refém  do  adulto  criminoso,  é  usado  pelo  adulto

criminoso. Perguntem aos juízes da infância e aos promotores e verão que alguns

desses adolescentes, quando pegos, dizem: “Não acontecerá nada comigo”. É claro

que acontece: ele fica internado. Mas esse adolescente está sendo usado.

Imaginem, essa dentista foi levada, pegaram o adolescente de 16 anos e a primeira
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coisa  que fizeram foi  dar-lhe  a  condução do  veículo.  Ele  saiu  dirigindo  por  Belo

Horizonte,  com  os  adultos  e  a  dentista  sequestrada  também  dentro  do  carro;

entraram no condomínio da dentista; o adolescente de 16 anos meteu o revólver na

testa  do  marido  da  dentista,  que  estava  dormindo;  as  crianças  acordaram  no

apartamento. Crianças acordadas, o marido em pânico. Foi tudo roubado, levado do

apartamento da dentista. Ela foi colocada no porta-malas do carro, e disseram a ela:

“Se chegarmos lá com o produto do roubo e a polícia for avisada, esse adolescente

vai ficar com você e vai te matar”.

É isso o que está acontecendo. E nós aqui achando que não está acontecendo

nada.  Acham  que  estou  preocupado  porque  alguém  disse  que  estou  impedindo

menor, adolescente de ir e vir? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado

com  as  denúncias  que  estão  chegando  à  Comissão  de  Segurança  Pública,  é

responsabilidade da Assembleia Legislativa responder a essas perguntas. Os pais já

não têm controle. As crianças estão dentro de baile  funk. O que nós vamos fazer?

Vamos ficar calados? Adolescentes estão sendo usados por adultos criminosos para

cometer  homicídios,  nós  não vamos  fazer  nada? “Ah,  o  ECA é  uma maravilha!”.

Concordo, nós melhoramos muito, mas o que vamos fazer agora para fiscalizar o que

está acontecendo com nossas crianças?

Como vamos cobrar isso? Está ruim a minha proposta? Então, modifique-a, faça

outra  proposta.  O  que  não  pode  acontecer  é  ficarmos  aqui  dormindo  em  berço

esplêndido, vendo a nossa população ser morta por adolescentes usados por adultos

criminosos, por quadrilhas que hoje usam crianças e adolescentes para cometimento

de crimes. Não podemos ficar calados. Tenho levado esse debate ao Fórum Nacional

das  Comissões  de  Segurança  Pública,  e  ninguém  quer  conversar  sobre  isso.

Achamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - é um conjunto de

legislações acabado, está pronto e ninguém pode falar sobre isso. Mas eu quero falar,

quero  discutir  o  que está  acontecendo.  Vou trazer  ao Plenário  da  Assembleia  as

denúncias da Comissão de Segurança Pública e vou citar os lugares, as boates onde

crianças e adolescentes estão entrando, e os pais já não conseguem ter controle. Vou

citar o nome do lugar onde crianças frequentam baile funk  e festa  rave, que duram

dois dias, com adolescentes usando ecstasy, passando de um dia para outro.
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É muito  simples dizer  que não vale  nada,  que é inconstitucional.  Mas o que a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  vai  fazer,  representando  a  população  de

Minas?  Vamos  acompanhar  essa  situação  calados?  Vejam  os  números  dos

homicídios nos finais de semana, com adolescentes com revólver na mão matando

pessoas, instigados por adultos que formam quadrilhas. O executor, o matador é um

adolescente, é uma criança. Ele é que tem a arma na mão e vai matar uma pessoa,

vai executar uma pessoa.

Está  falha  a  discussão  sobre  maioridade  penal.  Há  crianças  de  12,  13  anos

cometendo homicídios. Está errado. Vamos assumir, vamos enfrentar. É uma chaga,

é uma situação que estamos vivenciando em Minas Gerais e no Brasil, e ninguém

quer enfrentar, ninguém discute, ninguém fala, todo o mundo tem medo porque não

pode, é inconstitucional, porque é criança, é adolescente. Enquanto isso, os adultos

criminosos, os quadrilheiros, os milicianos estão buscando crianças e usando-as para

matar, executar pessoas, e estamos calados. Os juízes da Infância e da Juventude

dizem que o que o deputado João Leite está propondo é inconstitucional, não pode.

Tem de deixar ir e vir, tem de deixar uma criança entrar em baile funk, em festa rave,

tem de deixar uma criança andar armada para ir à escola e executar pessoas? O que

a Justiça tem feito? Onde está a fiscalização desses lugares?

Levei à Justiça, ao comando da Polícia Militar e à chefia da Polícia Civil e mostrei

onde as crianças estão entrando, já mostrei quem está armando as crianças. Agora

queremos mudar a legislação, vamos fazer isso. Quem usar crianças para cometer

crimes tem de ter punição maior. Temos de proteger nossas crianças, elas não são

criminosas, mas estão sendo usadas por criminosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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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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  5.841 a 5.851/2013,

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 do Trabalho - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em  2/10/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.125/2013,  do  deputado  Fábio  Cherem,

4.204/2013,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  4.308/2013,  do  deputado  Dilzon

Melo,  4.310/2013,  do  deputado Fred Costa,  com a Emenda nº 1,  4.313/2013,  do

deputado  Bosco,  com  a  Emenda  nº  1,  4.332/2013,  do  deputado  Jayro  Lessa,

4.340/2013,  do  deputado  Bosco,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  4.348/2013,  do

deputado Duilio de Castro, 4.355/2013, do deputado Gustavo Valadares, 4.359/2013,

do deputado Dinis Pinheiro, 4.382/2013, da deputada Luzia Ferreira, e 4.409/2013, do

deputado  Fabiano  Tolentino;  e  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  23ª

Reunião Ordinária, em 2/10/2013, dos Projetos de Resolução nºs 4.537 e 4.539/2013,

da Comissão de Fiscalização Financeira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento do deputado Fabiano Tolentino em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.219/2012  (Arquive-se  o

projeto.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos

do deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita a inclusão em ordem do dia dos

Projetos de Lei nºs 3.666/2012 e 3.782/2013; e, 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 para homenagear as mulheres do

Corpo de Bombeiros Militar pelos 20 anos de seu ingresso na corporação.

Questões de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  questão  de  ordem  pelo

seguinte motivo: há agora, na pauta da votação, em 1ª Fase, uma série de projetos
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que estão em votação em turno único. E evidentemente não há quórum para votação

desses projetos na 1ª Fase. Na 2ª Fase, há também vários projetos em votação, e

também  não  há  quórum  para  essa  votação  no  1º  turno.  Só  após  essas  fases,

discutiremos o projeto que, na minha opinião, é o mais importante da ordem do dia,

devido a sua premência, pelo menos momentaneamente: o projeto de lei orgânica da

Polícia Civil. Gostaria de fazer a discussão desse projeto, mas, para fazê-la, teríamos

de terminar a discussão de outros quatro projetos. Isso tem ocorrido com frequência

na hora de estabelecer a ordem da pauta. E acabamos não tendo a oportunidade de

fazer,  de  fato,  a  discussão  do  projeto.  A primeira  questão  de  ordem  que  faço  é

solicitar a V. Exa. que esse projeto seja posto em primeiro lugar, pois provavelmente

ele voltará a ser discutido na terça-feira. De acordo com a definição do bloco Minas

sem Censura, eu, como vice-líder do bloco, não estamos dispostos a votar nenhum

projeto antes de estabelecermos a votação do projeto da lei orgânica da Polícia Civil,

pois, para nós, é uma prioridade absoluta. Por esse motivo, solicito que, na próxima

reunião,  esse projeto  entre  em discussão  em  primeiro  lugar,  para  que  possamos

efetivamente fazer essa discussão. Hoje estou inscrito para discuti-lo, mas não há

como fazê-lo,  a não ser que terminemos a discussão de outros quatro projetos. E

essa não é minha vontade agora, porque alguns deles merecem uma discussão mais

aprofundada. Ficamos sem chance, sem oportunidade de fazer a discussão real do

projeto. E isso tem ocorrido várias vezes. Há projetos que ficam por seis reuniões na

pauta, e não temos oportunidade de discuti-los. Ocorreu isso com vários projetos, e

não os discutimos. Na hora em que entram em votação, quem os discutiu? Ninguém.

E não o fizemos por causa da ordem em que não colocados na pauta. A questão de

ordem que faço a V. Exa. é que, em especial, na terça-feira, coloquemos o projeto da

lei  orgânica da Polícia  Civil  em primeiro lugar.  A questão da segurança pública é

prioridade, pois a Polícia Civil está acampada aqui, na Assembleia Legislativa, desde

agosto e em greve, desde junho, ou seja, são mais de 117 dias de greve. O quadro da

segurança pública é caótico em Minas Gerais.  Aliás,  como o deputado João Leite

disse, medidas mais profundas têm sido analisadas, porque o Estado não consegue

dar uma segurança real aos seus cidadãos. Portanto, precisamos tratar isso como

prioridade. Então, hoje, infelizmente, não poderei fazer a discussão do projeto. Em
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face disso, e observando a ausência de quórum para prosseguir a reunião, apenas

com três deputados em Plenário, solicito que V. Exa. A encerre, de plano.

O presidente - Deputado Rogério Correia, a pauta é feita pela Presidência da Casa.

Com certeza sua sugestão será levada ao conhecimento do presidente, para analisá-

la e, quem sabe?, convocar o Colégio de Líderes para discussão do assunto. Levarei

ao conhecimento do presidente para a próxima terça-feira.

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  logo  mais,  às  20  horas,  no  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/9/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Presidente - Palavras do Deputado Paulo Lamac - Palavras da Deputada Liza Prado -

Palavras da Deputada Luzia Ferreira - Palavras do Sr. Vladimir Azevedo - Palavras do

Vereador  Wellington  Bessa  -  Palavras  do  Sr.  Luciano  Medrado  -  Palavras  do  Sr.

Fabricio de Assis - Entrega de Propostas - Palavras do Presidente - Palavras do Sr.

Pedro Schultz Fonseca Baptista - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Glaycon  Franco  -  Liza  Prado  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Sebastião Costa.

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.



353
____________________________________________________________________________

Ata

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da etapa estadual do fórum técnico

Mobilidade Urbana - Construindo Cidades Inteligentes, com os seguintes objetivos:

mobilizar o poder público e a sociedade civil em torno do tema da mobilidade urbana

e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis; discutir os principais desafios

e alternativas para a mobilidade urbana; buscar a sensibilização e a capacitação dos

agentes públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas de

transporte  e  da população em geral  para  a construção dos planos municipais  de

mobilidade, em atendimento à Lei Federal nº 12.587, de 2012, que institui a Política

Nacional de Mobilidade Urbana; e debater experiências em mobilidade urbana a partir

de perspectivas trazidas por especialistas e gestores das áreas afins à temática.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  deputado Paulo

Lamac, presidente da Comissão de Assuntos Municipais desta Casa; as Exmas. Sras.

deputada  Liza  Prado,  presidente  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  desta

Casa; deputada Luzia Ferreira, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais

desta Casa; e Maria Odete Souto Pereira, procuradora de justiça, representando o

Ministério Público de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Eduardo Cyrino Generoso, defensor

público, representando a defensora pública-geral do Estado, Andréa Abritta Garzon; a

Exma. Sra. Gláucia Brandão, secretária de Políticas Sociais de Belo Horizonte; e os

Exmos. Srs. vereador Wellington Bessa, o Sapão, representando a Câmara Municipal

de Belo Horizonte; Vladimir Azevedo, prefeito municipal de Divinópolis e presidente

da Frente Mineira de Prefeitos; Jamil Barbosa, vice-prefeito municipal de Santana do

Paraíso, representando a Região Metropolitana do Vale do Aço; Luciano Medrado,

presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Minas Gerais,

representando o Encontro Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Fabricio de Assis, secretário de Planejamento de Santana do Paraíso; Pedro Schultz

Fonseca  Baptista,  superintendente  de  Planejamento  e  Gestão  de  Infraestrutura
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Urbana e  Rural  da  Secretaria  de Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política

Urbana  -  Sedru  -;  e  Pier  Sinesi,  secretário  de  Gestão  Compartilhada  de  Belo

Horizonte.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Marcelo de Souza

e Silva, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte; Vitor

Hugo Teixeira, vice-prefeito e secretário-geral de Taiobeiras; Elbert Geraldo de Faria,

secretário de Defesa Social de Vespasiano; Cap. Alysson Francisco Lopes, do Corpo

de Bombeiros Militar; e 2º-ten. Valdomiro, da Polícia Militar Rodoviária; da Exma. Sra.

Kátia Ferraz, Presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência; dos Exmos. Srs. Celso Cota, prefeito municipal de Mariana; Moacir

Ribeiro, prefeito municipal de Formiga; Geraldão, vereador da Câmara Municipal de

Viçosa;  Elísio  Simões,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Medina;  André  Luiz

Ferreira Sales e Hamílton Raimundo, secretário-geral e presidente, respectivamente,

da  Câmara  Municipal  de  Andradas;  José  Márcio  Garotinho,  vereador  da  Câmara

Municipal de Juiz de Fora; e Maurílio Barbosa, vice-presidente da Câmara Municipal

de Sabará; e da Exma. Sra. Marta Larcher, promotora de justiça.

Gostaríamos de saudar, de maneira especial, os alunos do Sesi Comar - Conjunto

Assistencial  Mariza  Araújo  -,  unidade  Calafate,  que  nos  visitam  neste  momento.

Saudamos,  também, o prefeito  municipal  de Buritis,  João José Alves,  que se faz

acompanhar do presidente da Câmara desse município, vereador Prof. Branquinho.

Também presentes estão os vereadores Jorivê e Vovozinho, e o secretário de Obras

do  referido  município,  o  Sr.  Rômulo.  Registramos  também  a  presença  do  Prof.

Antônio César  da  Silva,  vice-presidente  da  Comissão de Direitos  Urbanísticos  da

OAB,  representando,  neste  ato,  a  entidade.  Também  está  presente  o  Sr.  Ismael

Soares, vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

Gostaríamos de fazer um comunicado a todos os presentes, extensivo naturalmente

a todos os telespectadores que nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia:  o

presidente  da  Assembleia Legislativa  do Estado de Minas Gerais,  deputado Dinis

Pinheiro, e a deputada Liza Prado, presidente da Comissão de Comissão da Pessoa

com Deficiência da Assembleia Legislativa, convidam V. Exas. para a solenidade de
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abertura  da  Semana  da  Pessoa  com Deficiência,  por  ocasião  do Dia  Nacional  e

Estadual de Luta da Pessoa com Deficiência, no dia 23/9/2013, segunda-feira,  às

9h30min, no Salão Nobre desta Casa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Presidente

Saúdo  o  Exmo.  Sr.  presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  deputado

Paulo Lamac, que terá oportunidade de conduzir os trabalhos, certamente com muito

brilho e qualificação, em razão do extraordinário trabalho que tem realizado na Casa

do Povo. Saúdo a Exma. Sra. presidenta da Comissão de Defesa da Pessoa com

Deficiência, deputada Liza Prado, que teve oportunidade de anunciar o grande evento

que acontecerá na semana que vem, no dia 23 de setembro, sobre a pessoa com

deficiência.  A  Assembleia  de  Minas  tem  abraçado  essa  causa  com  muita

sensibilidade, com muita garra, com muito amor, procurando dotar essas pessoas,

queridas por todos nós, de melhores oportunidades e qualidade de vida. Saúdo a

Exma.  Sra.  vice-presidente  da  Comissão de Assuntos  Municipais,  deputada Luzia

Ferreira,  ontem protagonista de significativo momento do Parlamento de Minas.  É

uma alegria  enorme contar  com a  presença de V.  Exa.,  com muita  inteligência e

eficiência.  Saúdo  o  defensor  público  Eduardo  Generoso,  representando  a  amiga

defensora pública Andrea Garzon. Muito grato pela presença, caro amigo Eduardo.

Saúdo a Exma. Sra. secretária municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte, a

sempre  deputada  Gláucia  Brandão,  a  quem  manifesto  nossos  agradecimentos  e

nossa  fraternidade.  Saúdo  o  Exmo.  vereador  Wellington  Bessa,  carinhosamente

conhecido  como  Sapão,  o  guerreiro  do  Barreiro  de  Belo  Horizonte,  hoje

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. É uma enorme satisfação tê-lo

neste evento, amigo Sapão. Saúdo a jovem liderança, o jovem prefeito de Divinópolis,

Vladimir  Azevedo,  presidente  da  Frente  Mineira  de  Prefeitos.  Desejo-lhe  muito

sucesso  e  uma  trajetória  fecunda.  Saúdo  o  Sr.  Jamil  Barbosa,  vice-prefeito  de

Santana do Paraíso, representando a Região Metropolitana do Vale do Aço. Nosso

abraço e nosso apreço. Saúdo o Sr. Luciano Medrado, presidente da Federação das
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Empresas  de  Transporte  de  Cargas  de  Minas  Gerais,  representando  o  Encontro

Metropolitano da RMBH. Quero cumprimentar o superintendente de Planejamento e

Gestão de Infraestrutura Urbana e Rural da Secretaria de Desenvolvimento Regional

e  Política  Urbana,  Pedro  Fonseca  Baptista.  Nossos  sinceros  agradecimentos.

Também quero saudar e cumprimentar de forma efusiva Pier Sinesi,  secretário de

Gestão  Compartilhada  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Aproveito  o  ensejo  para

transmitir  nosso abraço fraterno ao nosso querido prefeito  Márcio Lacerda.  Quero

abraçar todos os prefeitos na pessoa do meu sobrinho, o prefeito de Ibirité. Onde está

o  Pinheirinho?  Está  ali.  Esse  jovem  de  21  anos  já  assumiu  essa  enorme

responsabilidade de administrar a nossa querida terra natal, Ibirité, que é uma cidade

grande, de 200 mil habitantes, repleta de desafios. Desejo a você, Pinheirinho, muito

ímpeto,  muita  garra  e  muita  bravura.  Certamente  o  seu  elevado  espírito  público

haverá  de  lhe  conceder  uma  trajetória  muito  luminosa.  Saúdo  as  senhoras,  os

senhores e a imprensa.

É  tão  bom  compartilhar  desta  Assembleia  dinâmica,  pró-ativa,  para  frente,  que

conversa, debate os problemas, abraça as causas sociais e não tem medo de ir ao

debate nem receio de ir ao encontro das pessoas. Tenho envidado todos os esforços

para  que  a  Assembleia  busque  esse  caminho  sem  volta  de  fraternidade  e

responsabilidade, sob a ética da fraternidade e da generosidade, sempre preocupada

com o bem comum. Digo e repito que a Assembleia de Minas enche de orgulho o

coração de todos nós, porque ela tem tido um posicionamento republicano, sério e

dedicado. Ela tem procurado fazer o seu dever para melhorar a vida das pessoas.

Essa é a nossa função e missão.

Estamos vendo aqui  a presidenta e amiga Liza Prado à frente da Comissão de

Defesa  da  Pessoa  com  Deficiência.  O  deputado  Paulo  Lamac  também  fez  um

belíssimo trabalho à frente da Comissão Especial de Enfrentamento do Uso do Crack.

Da mesma forma,  o  deputado Adelmo Carneiro  Leão  teve  papel  de  protagonista

naquela  brava  e  patriótica  discussão  da  renegociação  das  dívidas  do  Estado.  A

mesma bandeira é desfraldada pelo Parlamento de Minas, no tocante à saúde, que,

lamentavelmente, ainda nos revela um quadro de mazela, tristeza e infelicidade.

Como a saúde não tem sido tratada como a prioridade das prioridades, foi uma das
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inquietações mais  expressivas da sociedade brasileira.  A saúde não tem tido boa

sorte, acolhimento, ternura e eficiência. A deputada Rosângela Reis tem participado

dessas  jornadas.  A questão  do  transporte  público,  da  mobilidade  urbana  é  outra

grande aflição de Minas Gerais e do Brasil. Assim, a população, a juventude foi às

ruas.

Ontem fui à OAB dar uma palestra. Os deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo

Guedes e tantos outros estavam em Montes Claros. Disse que cada um de nós tinha

de escutar essa inquietação e essa voz de vocês, que é sempre inteligente e sábia.

Em um primeiro momento, essa voz externou uma inquietação, mas, em outro, quis

extravasar a esperança, que é fundamental para cada um de nós, sobretudo para

quem tem maiores responsabilidades.

Neste ambiente, que é muito acolhedor, desejo a vocês muito sucesso, muito êxito

e  muita  luz.  A Assembleia  Legislativa  promove  este  grande  evento,  este  notável

debate para discutir mobilidade urbana, transporte público, inquietação que atormenta

todos nós. Cabe à sociedade e ao poder público promover essa junção de esforços,

que é o que estamos fazendo, para darmos uma chacoalhada nessa questão, a fim

de que, com eficiência e inteligência, possamos buscar soluções, pois o povo quer

qualidade e uma vida melhor.

Prefeito  Celso Cota,  estamos aqui,  como empregados, para melhorar  a vida do

povo. Esse é o nosso desafio, e este é o melhor momento do Parlamento de Minas,

pois temos a oportunidade de conversar com os cidadãos, com os especialistas e

com os professores. Temos de ouvir o mineiro, que é muito inteligente e muito capaz,

tem uma capacidade consultiva  extraordinária.  A Assembleia Legislativa  de  Minas

Gerais, na busca dessa relação pacífica e consensual com os cidadãos, está aqui

para  aprender,  para  debater,  para  discutir  e  para  apresentar,  de  forma  concreta,

soluções para essa questão da mobilidade urbana, que realmente tem atormentado

todos os mineiros e brasileiros. É claro que temos de fazer uma análise da questão

política, técnica, econômica e social. Tenho sido um duro crítico dessa concentração

de  prerrogativas  e  recursos  nas  mãos  do  governo  federal;  vejo  isso  como

contrassenso:  a  democracia  brasileira  está  bem-consolidada  e  sobremaneira

alicerçada,  mas a  Federação  é capenga e  moribunda e bem frágil,  o  que acaba
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trazendo  dificuldades  aos  gestores  municipais  e  aos  Estados,  que  ficam  sem

condições  financeiras  e  sem  capacidade  para  dar  respostas  eficientes  aos  seus

cidadãos,  que  querem  uma  resposta  rápida,  eficiente  e  inteligente,  a  fim  de

construirmos cidades inteligentes, que é o nosso desejo e sonho.

Desejo  a  todos  os  presentes  muito  sucesso  e  êxito.  Minas  tem  tido  um  papel

vanguardista  sob todos os aspectos.  Espero que,  agora,  através  dessas cabeças

pensantes  e  dessa  construção  coletiva  de  solidariedade,  possamos  ofertar  aos

mineiros e a todos os brasileiros dias melhores de fraternidade, de paz e de justiça

social. Um grande abraço! Mãos à obra! Desejo a todos muito sucesso, alegria e êxito

nesta nossa missão.

Palavras do Deputado Paulo Lamac

Bom dia  a todas e a todos. É uma grande satisfação estar  aqui  reencontrando

algumas pessoas e encontrando outras que nos prestigiam na Casa do povo. Em

brevíssima  saudação,  desejo  que  todos  aproveitem  este  encontro  de  dois  dias.

Certamente vamos discutir temáticas importantíssimas para os municípios do interior,

para  as  regiões  metropolitanas  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Dentro  de  alguns

instantes, vamos assumir a coordenação dos trabalhos na parte da manhã. Sejam

todos  muito  bem-vindos.  Daqui  a  pouco  vamos  nos  aprofundar  na  temática  da

mobilidade urbana. Desejo a todos um grande encontro.

Palavras da Deputada Liza Prado

Bom dia a todos e a todas. Saúdo os presentes neste Plenário, o nosso querido

prefeito. Presidente Dinis Pinheiro, V. Exa. tem esse menino, o Pinheirinho, jovem que

está  pensando  e  governando  conforme  os  princípios  que  defendemos,  ou  seja,

preparando  a  cidade  para  que  ela  seja  uma  cidade  para  todas  as  pessoas.

Cumprimento os prefeitos, os vereadores, as entidades. Saúdo o presidente desta

Casa, que tem conseguido fazer com que a Assembleia não tenha apenas o slogan

“Poder e voz do cidadão”, porque, na prática, as pessoas realmente participam das

atividades da Casa. A Assembleia tem demonstrado que é combativa, deputado Paulo

Lamac. V. Exa. tem contribuído muito para podermos melhorar a vida das pessoas.

Este  encontro  é  muito  importante  porque  é  necessário  que  haja  planejamento,

gestores públicos competentes,  eficientes. Nossa população tem uma visão muito
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mais crítica, os recursos estão cada vez menores. Então, é preciso fazer mais com

muito menos. Se não formos muito eficientes, muito dinâmicos, muito proativos, não

vamos  obter  bons  resultados.  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  deputada  Luzia

Ferreira e minha querida amiga deputada Rosângela Reis, devemos planejar nossas

cidades, ter conhecimento dos problemas, fazer o que estamos fazendo aqui, ou seja,

discutir  o  tema  com  técnicos,  com  pessoas  que  se  especializaram,  que  fizeram

doutorado na área. Assim, vamos adquirir  informações e conhecimento. Sem isso,

fica  muito  difícil  haver  planejamento.  É  importante  ter  consciência  de  todos  as

dificuldades da cidade.

Nosso  povo  não  aguenta  mais.  Para  as  pessoas  com  deficiência,  a  falta  de

mobilidade urbana é um desastre. Estamos tentando pelo menos amenizar e exigir

que direitos sejam respeitados. Cidadãos e cidadãs não querem favores, querem que

seus  direitos  sejam  respeitados.  A  Assembleia  tem  cumprido  esse  papel,  tem

acompanhado  as  políticas  públicas,  o  PPAG,  os  programas  e  exigido  o  seu

cumprimento. Esse é o nosso papel.

Gostaria de cumprimentar as autoridades, o meu querido vereador que representa a

Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  o  Pier,  a  minha  querida  amiga  Gláucia,  a

defensoria pública, tão combativa. Muito obrigada pela presença de vocês. Chega de

conversa, vamos aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Obrigada.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Bom dia  a  todos  e  a  todas.  Saúdo os  delegados  e  demais  participantes  deste

importante  evento  realizado  nesta  Casa.  Cumprimento  a  Mesa  na  pessoa  do

deputado Dinis Pinheiro, nosso presidente.

Deputado Paulo Lamac, as ruas elegeram o tema que vamos discutir hoje como

prioridade  na  gestão  pública  do  Brasil.  A  Assembleia,  como  está  aqui,  estava

pensando  em  construir  soluções  inteligentes,  discutir,  apresentar  propostas.  A

multidão  que  foi  às  ruas  no  primeiro  semestre  deste  ano  deixou  claro  que  a

mobilidade é uma das pautas mais importantes e urgentes, com impacto cada vez

maior na vida de cada de um de nós. Para quem utiliza transporte coletivo, o impacto

é ainda mais  grave,  mas também o é para  todos  que se deslocam por  meio  de

qualquer outro transporte. Essa questão ficou clara. O sonho de cada um é ter um
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carro, para agilizar a vida, chegar mais rápido ao trabalho, ter mais tempo disponível

para a família e o lazer,  em função até da precariedade do transporte público de

massa. Isso piorou a situação, porque as ruas estão lotadas de veículos, e ninguém

anda para lado algum. Nas grandes cidades, o tempo médio de deslocamento é de

duas horas ou três horas por dia, ou seja, um desperdício da nossa energia criativa.

O  estresse  e  os  problemas  emocionais  gerados  por  essa  situação  causam  até

problemas de saúde, com reflexo no Sistema Único de Saúde, além de diminuir a

produtividade, pelo cansaço inerente ao trânsito.

Também ficou claro nessas manifestações que é preciso criar soluções, o que é

responsabilidade de todos nós. Mas não haverá solução sem transporte público de

massa eficiente, que possa dar conta dessa demanda, do crescimento das cidades,

especialmente das regiões metropolitanas. Esse é o desafio. Devemos desincentivar

o  uso  do  transporte  individual  e  criar  cada  vez  mais  soluções  para  o  transporte

coletivo.

Como sou da Região Metropolitana de Belo Horizonte, vou me lembrar do nosso

metrô,  cujo  projeto  começou  há  30  anos  e  ainda  não  tem  nem  a  primeira  linha

iniciada de forma adequada. Obviamente o metrô não tem interface apenas em Belo

Horizonte,  mas  nas  cidades  do  seu entorno.  Tem  de haver  sempre  esta  aposta:

priorizar o transporte coletivo e garantir o trabalho de planificação com recursos do

município, do Estado e da União. Dessa forma, teremos um transporte de qualidade,

e as pessoas poderão se deslocar, até os que utilizarem eventualmente transporte

individual. Essa é uma prioridade que temos visto ser subvertida ao longo dos últimos

20 anos.  Quer  dizer,  há uma aposta muito forte no transporte individual,  até com

incentivos,  como diminuição de impostos  e  pagamento  dos  veículos  em parcelas

durante sete ou oito anos. Acho que deveria ser o inverso; deveriam ser ampliadas as

redes de metrô, interligadas as linhas de ônibus de qualidade e haver linhas urbanas

específicas  para  o  transporte  coletivo.  Talvez  até  pela  dificuldade  do  transporte

individual, as pessoas serão levadas a deixar o carro, utilizá-lo apenas no final de

semana, para passear ou para atividades de lazer.

Esse é um grande desafio do Brasil, junto à saúde, à educação e à geração de

empregos.  Esse  é  o  desejo  dos  brasileiros.  Esta  Assembleia  dá  contribuição
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importante ao  fazer  esta discussão e,  com base em tudo o  que foi  apresentado,

apresentar  propostas que possam não apenas impulsionar decisões no âmbito do

Executivo,  mas  também  -  quem  sabe  -  garantir  recursos  nos  instrumentos

orçamentários próprios, que temos aqui todos os anos, a fim de que isso se torne

realidade.

Bom debate a todos nós. Espero que daqui possa sair um rol de sugestões que

possam ser praticadas e dar uma contribuição efetiva.

Palavras do Sr. Vladimir Azevedo

Bom dia a todos e a todas. Permitam-me cumprimentar todos os colegas da Mesa

na  pessoa  do presidente  Dinis  Pinheiro  e  na  da deputada  Luzia  Ferreira,  minha

conterrânea.  Quero  cumprimentar  todos  os  técnicos,  agentes  políticos  e  colegas

prefeitos. Quero abraçá-los por intermédio do Celso Cota, ex-presidente da AMM e

grande companheiro. Cumprimento ainda os vereadores e os secretários municipais.

Queria apenas deixar  algumas questões que considero importantes  na  abertura

desse trabalho. Estamos representados pela nossa equipe, que aqui ficará o fórum

inteiro. Presidente Dinis Pinheiro, falo não só como prefeito de Divinópolis, cidade-

polo  do oeste  mineiro  com 226 mil  habitantes,  mas também  como presidente  da

Frente  Mineira  de  Prefeitos,  entidade  que  compõe,  junto  à  AMM,  o  movimento

municipalista mineiro, cuja missão é um pouco diferenciada. Essa entidade é mais

focada  na  articulação  das  cidades-polo  e  da  região  metropolitana.  Nosso  vice-

presidente  é  o  prefeito  da  capital,  o  Márcio  Lacerda.  A  diretoria  é  composta

basicamente  por  prefeitos  de  cidades-polos  da  região  e  de  cidades  médias  e

turísticas, que têm também questão diferenciada de fluxo de pessoas e de veículos.

Esse tema vem em boa hora. Mais uma vez, a Assembleia mineira mostra estar

antenada para as questões de nosso país. A pauta política e social está na ordem do

dia. O sistema veio em razão dos fortes movimentos sociais deste ano. Foi aberta

agora a possibilidade deste fórum, depois do Saúde + 10 e de outros projetos tão

importantes, e que já estão na agenda brasileira, como a renegociação das dívidas

dos estados. Esse sistema é uma questão muito urgente. Quanto maior o aglomerado

urbano,  maior  será o  problema de mobilidade urbana.  Num país  que cresceu de

forma  tão  desordenada  como o  Brasil,  temos  muitos  problemas  de  infraestrutura
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básica,  de  pavimentação  de  ruas,  de  ligações  adequadas  básicas  à  vida  das

pessoas. Há problemas maiores de mobilidade, de planos viários, entre outros.

Essa lei federal, caro deputado Paulo Lamac, traz-nos uma esperança de debate no

País. Parabenizo a comissão de V. Exa. por abrir esse debate em Minas e de, neste

seminário, viabilizar uma articulação, uma mobilização e um nivelamento técnico para

que possamos desdobrar o tema em Minas, que estará em nossa pauta nos próximos

dois anos, quando discutiremos esse plano de mobilidade. Esse sistema talvez seja a

política pública que mais afeta todas as pessoas. Desde que nascemos, usamos a

mobilidade urbana. Como recém-nascidos, ao sair do hospital, já usamos mobilidade.

Até em nossa morte, o cortejo funeral dependerá de mobilidade urbana. Todos os

dias,  somos  usuários  de  mobilidade  urbana.  Na  infância,  na  adolescência,  na

juventude, na terceira idade, temos de nos deslocar num país que tem uma cultura no

transporte individual. Todos queremos entrar no carro, em nossas casas, chegar ao

local de nosso destino, estacionar na porta e resolver nossos problemas. Essa é a

cultura em que fomos moldados.

Temos uma macroeconomia independente da indústria automobilística. É preciso

produzir carros, colocá-los nas ruas. Trago uma informação para a reflexão de todos.

Só  em  Divinópolis,  quando  fui  candidato  a  prefeito,  em  2008,  lembro-me

perfeitamente  de  que nossa frota  de  veículo  era  em torno,  caro  presidente  Dinis

Pinheiro, de 82 mil veículos. Na reeleição que disputamos no ano passado, fechamos

2012  com  110  mil  veículos.  A quantidade  de  veículos  cresce  muito  mais  que  a

população. Não temos como alargar as ruas. O transporte público é um desafio que

ainda tem uma precariedade de cobertura, de horários, de qualidade, de tarifas e de

tantas outras questões. É esse nó que nos cabe desatar.

Também sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Estive na reunião do

Senado,  quando foi aprovado o Reitup, projeto ao qual  todos nós temos de estar

ligados. Agora passará à Câmara dos Deputados, e queremos sua votação ainda este

ano,  para  o  que  será  necessária  mobilização  política.  É  o  Regime  Especial  de

Impostos para o Transporte Público Urbano e Metropolitano, que vai significar mais

que desoneração tributária, com a qual temos de ter cuidado. Tivemos a isenção do

PIS e da Cofins agora, mas foi tirado o subsídio do diesel. Em termos de custo de
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planilha, praticamente anularam essas duas coisas.

Temos  de  avançar  na  desoneração  tributária  em  todos  os  entes  e  em  itens

importantes da planilha do transporte coletivo. E, mais que isso, temos de aumentar o

controle social, a transparência das planilhas e sua padronização em nível federal.

Tudo  isso  é  previsto  pelo  projeto  Reitup,  que  está  na  pauta  da  Câmara  dos

Deputados.  É importante esse nivelamento político e uma mobilização organizada

das entidades municipalistas, das forças políticas estaduais e municipais.

Venho  aqui  cheio  de  esperança,  acreditando  que  vamos  voltar  com  respostas.

Vamos voltar, junto com nossos técnicos, com possibilidades e, com determinação

política, teremos capacidade de tomar decisões melhores que afetem a melhoria da

qualidade de vida das pessoas em nossas cidades, caro amigo, Moacir, da cidade de

Formiga. Entendemos que este é o momento. Não podemos esperar. Temos de juntar

esse clamor popular a projetos importantes que estão na pauta, e também esse plano

municipal de mobilidade, que ora é imposto, de forma muito sadia, em nossa pauta.

Assim, podemos discutir esse tema e também questões de desoneração tributária,

como uma questão que tem abertura de impostos nacionais que ferem muito a rotina

de nossos municípios. Os prefeitos estão no dia a dia desse problema da mobilidade

urbana. Quando se tem, por exemplo, uma isenção da Cide para segurar o preço da

gasolina, isso fere nossas receitas e incide em nossos investimentos em mobilidade,

em pintura estatigráfica de qualidade, em novos semáforos de trânsito. Temos de nos

blindar  nesse sentido  cada  vez  mais,  fortalecer  e  fazer  uma equação  federativa,

colaborativa,  sinérgica e despojada de qualquer  interesse político e eleitoral.  Com

esse sentimento, as cidades mineiras, presidente Dinis Pinheiro, deputados presentes

e povo mineiro, vieram a esta Casa, a fim de tentar somar e levar daqui a esperança

de dias melhores, por meio da mobilidade, para nossas cidades. Muito obrigado e

bom fórum a todos.

Palavras do Vereador Wellington Bessa

Bom dia a todos. Peço licença para cumprimentar os membros da Mesa, na pessoa

do presidente, deputado Dinis Pinheiro, que tem feito um grande trabalho à frente

desta Casa, exemplo para a câmara de Belo Horizonte. Parabéns pelo trabalho que

tem  executado  nesta  Casa,  presidente.  Trago  um  abraço  fraterno  do  nosso
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presidente, Léo Burguês, que não pôde estar presente e incumbiu-me dessa missão.

Quero  enaltecer  o  trabalho  de  mobilidade  urbana  que  tem  sido  feito  em  Belo

Horizonte, do avanço que tem acontecido, e pedir desculpas pelo transtorno que a

questão do trânsito causa nesta cidade. O prefeito de Belo Horizonte tem feito um

trabalho  muito  bonito,  mudando  a  cara  de  Belo  Horizonte  no  que  se  refere  à

mobilidade urbana. Quem anda em Belo Horizonte sabe do tanto de obras que estão

sendo feitas. Falam que esse prefeito é bom de serviço, e realmente isso é verdade.

Nós, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, temos acompanhado de perto as obras

feitas, que têm dado fluxo ao trânsito.

Pelo que foi falado pela companheira Luzia, deputada que também tem cobrado a

questão da mobilidade urbana, temos a questão do transporte de massa, do metrô,

que  realmente  virou  uma novela.  Nós,  sou um  dos  vereadores  mais  votados  do

Barreiro,  somos  cobrados  a  todo  momento.  Constantemente,  somos  perguntados

sobre como anda o metrô do Barreiro. Já se passaram muitos anos, mas até hoje

nada de o metrô chegar ao Barreiro. O dinheiro foi gasto, já foi para o ralo. O que foi

feito não o foi da forma como deveria, e temos brigado por isso. O prefeito Marcio

Lacerda tem ido sempre a Brasília e cobrado a conclusão do metrô, principalmente da

região do Barreiro. Esperamos que a construção do metrô saia de verdade, porque já

virou motivo de chacota nacional.

Quem anda no trânsito de Belo Horizonte, no dia a dia, sabe que só o transporte de

massa  mudará  a  cara  da  nossa  mobilidade.  Haverá  mais  discussão  sobre  isso;

deixaremos para debater esse tema depois. Um bom fórum a todos e muito obrigado.

Palavras do Sr. Luciano Medrado

Bom  dia  a  todos.  Na  pessoa  do  presidente  Dinis  Pinheiro,  cumprimento  os

integrantes da Mesa, particularmente o deputado Paulo Lamac, pelo resultado de um

trabalho pródigo em antecipar o grito das ruas, ao tratar da mobilidade urbana bem

antes de a sociedade ir às ruas reclamar.

Em nome do setor produtivo privado, fico muito feliz em poder contribuir com esse

trabalho desenvolvido pela Assembleia, pois mobilidade urbana é uma questão bem

mais séria do que o que temos visto ser discutido, principalmente, pela mídia. É bem

mais  complexa  e  carece  de  um  fundamento  essencial  no  Brasil,  que  é  o
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conhecimento. Não detemos conhecimento sobre mobilidade e logística urbana; essa

área não é dominada no Brasil. É como no futebol: todos dão palpite, mas poucos

têm  conhecimento.  No  Brasil,  mobilidade  urbana  é  um  tema  pouco  dominado,

principalmente pelas universidades. A visão fica distorcida, fica míope, e temos mais

dificuldades em encontrar as soluções.

O que me faz satisfeito, como cidadão de Minas Gerais, em primeiro lugar, é o fato

de a Assembleia ter  se antecipado à discussão desse tema e aberto o debate e

disseminado a importância  do desenvolvimento  de  conhecimento nessa área.  Em

segundo lugar, ficará claro nas propostas que entregaremos a esta Casa que tudo

começa com desenvolvimento econômico; é a geração do emprego e da renda que

farão a vitalidade de uma cidade. Sem desenvolvimento econômico, não há razão

para a sobrevivência  das cidades.  Em terceiro lugar,  os  planejamentos municipal,

estadual  e  federal  devem  ser  integrados.  Não  adianta  haver  uma  lei  do  uso  e

ocupação  do  solo  caminhando  numa  direção,  e  os  órgãos  responsáveis  pela

mobilidade urbana caminhando noutra. Hoje os órgãos que tratam essencialmente de

mobilidade  urbana  têm  o  vício  de  achar  que  é  eminentemente  uma questão  de

trânsito, quando, na realidade, é muito mais que isso; há outras questões importantes

que a sociedade não percebe. Nisso, a lei foi pródiga ao afirmar que a mobilidade

urbana é das pessoas e dos produtos.

Nenhuma cidade sobrevive sem ser abastecida; não há razão para se movimentar

de um ponto de origem a um ponto de destino sem que a origem e o destino da

movimentação  das  pessoas  estejam  abastecidos.  Não  estaríamos  aqui  se  esse

prédio  não  houvesse  sido  construído.  Para  que  ele  fosse  construído,  a  obra  foi

abastecida. Não estaríamos aqui se esta mesa não estivesse neste local. Não iríamos

à  escola,  se  não  houvesse  carteira  para  nos  assentarmos,  além do  quadro;  não

iríamos ao hospital se não houvesse maca; não iríamos a lugar algum se tanto a

origem quanto o destino não estivessem suficientemente abastecidos. Isso sem dizer

do  comércio  que,  normalmente  no  Brasil,  pela  organização  dos  municípios,  é

responsável por 70% a 80% do PIB. E a sociedade não o reconhece, o poder público

não o reconhece como atividade essencial e vive judiando, prejudicando a si próprio

quando prejudica as atividades produtivas do comércio, da indústria, da agricultura e
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dos serviços. A política é autoritária. O exercício do poder se dá pela capacidade de

autoridade que se impõe em regras que não condizem com o interesse maior, que é o

do desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Quero parabenizar esta Casa, como cidadão de Minas Gerais, por ter aberto esse

diálogo  para  que  façamos  com  que  a  sociedade  estimule  as  universidades  a

desenvolver esse conhecimento, para que tenhamos um debate mais consistente do

ponto de vista técnico, a fim de que encontremos soluções mais adequadas e que se

resolva  essa situação aflitiva do caos urbano no Brasil.  Muito obrigado,  deputado

Dinis  Pinheiro,  presidente  desta  Casa;  obrigado,  deputado  Paulo  Lamac,  que

conduziu a questão com brilhantismo, tentando fazer reconhecer, com humildade, a

nossa  grande  carência  no  tocante  ao  conhecimento  das  questões  de  mobilidade

urbana. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fabrício de Assis

Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente e o deputado Paulo Lamac,

que avalizou um debate tão importante como o da mobilidade urbana.

Nós, do Vale do Aço, enfrentamos desafios que todos conhecem: a dificuldade de

nos movimentarmos de um local para outro, a dificuldade para estacionarmos um

veículo ou simplesmente tentarmos chegar ao nosso local de trabalho. A cada dia é

preciso sair mais cedo, pois, caso contrário, não chegamos no horário certo. Esses e

outros problemas são enfrentados no dia a dia por cada cidadão. Com a possibilidade

que a Assembleia nos deu para discutir e encarar de frente esses problemas, o Vale

do Aço traz um conjunto de propostas que visa amenizar esses problemas, a fim de

buscarmos as suas soluções. Só é possível melhorar e fazer com que as cidades

progridam se nós, que somos responsáveis por elas, agirmos de forma consciente e

definitiva.  Este  encontro  realmente  veio  nos  prestigiar  porque,  paralelamente,

estamos trabalhando com a Conferência das Cidades. A partir de amanhã haverá a

etapa estadual, e um dos eixos da discussão da Conferência das Cidades também é

a  mobilidade  urbana.  Então,  com  essa  força  conjunta,  os  três  entes  unidos  -

municípios, Estado e a União -, poderemos mudar nossa história.

Agradecemos a oportunidade desejando a todos um bom trabalho. Que possamos

realmente buscar soluções para esses grandes desafios. Bom dia a todos.
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Entrega de Propostas

O locutor - Convidamos os representantes do Encontro Metropolitano da RMBH e

do Encontro Metropolitano do Vale do Aço a entregar as propostas produzidas nos

respectivos  eventos  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis

Pinheiro, à deputada Liza Prado e ao deputado Paulo Lamac. Convidamos também a

participar desse ato as deputadas Rosângela Reis e Luzia Ferreira.

O  presidente  -  Quero  saudar  e  cumprimentar  o  ex-prefeito  de  Contagem,  ex-

deputado e ex-secretário de Estado Ademir Lucas, uma grande expressão da política

de Minas, querido amigo que nos visita hoje.

- Procede-se à entrega das propostas.

O locutor - Ato contínuo, o deputado Paulo Lamac também entrega as propostas

obtidas  através  de  consulta  pública  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa,

deputado Dinis Pinheiro.

- Procede-se à entrega das propostas.

O presidente - A Assembleia Legislativa manifesta agradecimentos às autoridades

que  participaram  da  abertura  deste  encontro  estadual.  Neste  momento,  passo  a

presidência ao dileto amigo deputado Paulo Lamac.

O locutor - Com a palavra, o deputado Paulo Lamac, representando o presidente

desta Casa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Muito obrigado. Novamente sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes, vamos

escutar  o  Sr.  Pedro  Schultz,  superintendente  de  Planejamento  e  Gestão  de

Infraestrutura Urbana e Rural.

Não poderia rapidamente deixar de trazer uma provocação. Como já foi dito por

diversos oradores que me antecederam, estamos debatendo uma temática que foi o

estopim de manifestações importantes que aconteceram no Brasil. A Assembleia se

propôs  a  fazer  essa  discussão  ainda  no  início  do  ano,  antes  que  toda  essa

movimentação acontecesse.  Esse fórum técnico foi construído com a participação

ativa da sociedade civil e de diversos órgãos governamentais. Então, eu não poderia

iniciar a parte técnica desse nosso fórum, digamos assim, sem render aqui as devidas

e merecidas homenagens à equipe que coordenou o seu processo de elaboração.
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Não vou me arriscar a citar nomes porque muitos estão presentes. São mais de 30

instituições representadas nesse grupo, que foi determinante para que tivéssemos

algumas etapas bastante importantes.

Começamos com uma discussão de nivelamento quando fizemos aquele primeiro

seminário, aquele primeiro debate sobre mobilidade urbana. Em seguida, passamos

para  duas  etapas  metropolitanas.  A primeira  foi  no  Vale  do  Aço,  que  aconteceu

justamente no dia das primeiras manifestações relevantes e de maior vulto no País.

Na mesma semana, realizamos a segunda etapa na Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  em  Betim.  Esse encontro  estadual  recebeu  a  representação  de vários

municípios e deu início à última etapa do fórum técnico, que se propõe a partir para

um processo de interiorização. Vamos levar para as macrorregiões do Estado oficinas

desenvolvidas em parceria  com o  governo do Estado -  foi  convidado a  participar

também o governo federal -, para que possamos debater esse tema mais próximos

da realidade e geograficamente mais próximos dos municípios, que terão de elaborar

seus planos municipais de mobilidade urbana.

Na mesma linha, não poderia deixar de enaltecer o esforço e o empenho da Escola

do Legislativo, que também participou de um curso sobre o desafio da elaboração dos

planos municipais de mobilidade urbana, o qual será disponibilizado para os gestores

e para a sociedade civil. Se há nas cidades-polo problemas consolidados e questões

que  demandam  discussões  extremamente  complexas,  do  ponto  de  vista  dos

municípios  de  menor  porte,  como  foi  colocado  com  propriedade,  há  também  o

imperativo da lei que determina que, até 2015, todos os municípios com população

superior a 20 mil habitantes ou que estão nas regiões metropolitanas devem elaborar

seus planos municipais de mobilidade urbana. Como fazer isso em municípios que

não possuem sequer um engenheiro,  que não possuem sequer  um corpo técnico

minimamente preparado para isso? Precisamos colocar a questão real. Corremos o

risco de, eventualmente, termos situações semelhantes, como foi verificado na época

da  correria  para  a  elaboração  dos  planos  diretores,  com  projetos  de  “control C,

control V”, copia e cola, e sem nenhum resultado efetivo, simplesmente buscando o

cumprimento  de  uma determinação  legal.  Mas  esse não é  o  objetivo.  Queremos

contribuir, de fato, para que os municípios possam iniciar seus debates e para que
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aqueles que vão partir para a contratação, para a terceirização ou para a construção

em  conjunto  com  outros  entes  do  poder  público  possam  fazê-lo  com  plena

consciência do desafio pelo qual todos deverão passar.

Não  poderia  deixar  de  dizer,  saindo  do  escopo  da  elaboração  dos  planos

municipais, que estamos convivendo com uma situação, meus amigos, que, até pelo

que percebemos nos outros países, me parece irreversível, que é o aumento do fluxo

de  veículos  nas  nossas  cidades,  a  não  ser  que  exista  um  novo  processo  de

empobrecimento das pessoas. O que se debate hoje, as discussões das quais tenho

participado são no sentido  de  que temos  que criar  condições  para  convencer  os

cidadãos não a não ter carro - porque, em lugar nenhum, as pessoas simplesmente

deixaram de ter carro -, mas a deixar seu carro em casa. Nesse sentido, temos duas

vertentes muito distintas. Uma delas passa pela linha do uso da força, das restrições

que eventualmente podem ser necessárias em situações extremas do convencimento

pela oneração. E, por outro lado, acredito que deveria ser trabalhado, em primeiro

lugar, o convencimento, o que será feito por meio do oferecimento de alternativas.

Não podemos simplesmente acreditar que a pessoa deixará o carro para utilizar um

sistema que não a atende em termos de conforto, de tempo e de custo que seja

minimamente  compatível.  Também  não  há  nenhuma  demonstração  de  que  seja

possível  simplesmente a utilização da força, de instrumentos de maior poder para

restringir ou reduzir o uso de veículos.

Esse é um desafio complexo, que inclui evolução cultural. Talvez esse seja o fator

principal.  Ainda vivemos num lugar  em que as pessoas acreditam que transporte

coletivo é para aqueles que não têm condições de ter carro. A utilização de carro

ainda está muito associada a  status,  a uma questão de poder, de a pessoa poder

utilizar aquele instrumento. Nos lugares em que conseguiram evoluir o entendimento

desse  conceito,  demonstraram  para  a  população  que  a  alternativa  para

deslocamentos habituais, trabalho e escola, deve ser o transporte coletivo. Então, é

um desafio imenso para nós, porque considera-se a alteração do padrão cultural que

está  solidamente  estabelecido  no  nosso  país.  Além  de  criarmos  alternativas

adequadas de transporte que contemplem tempo de deslocamento, confiabilidade, o

mínimo de conforto e um preço compatível,  é  preciso haver atrativo no transporte
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coletivo  em  comparação  com  o  deslocamento  no  veículo  individual.  Precisamos

trabalhar melhor o conceito de que transporte coletivo é algo natural e desejável para

as sociedades que estão avançando em termos civilizatórios.

Os  desafios  são  imensos.  Precisamos  desenvolver  a  cultura  dos  modos  não

motorizados. Não tenho a menor dúvida de que, a partir dos planos municipais e da

própria  legislação,  que  avança  em  vários  pontos,  poderemos  criar  condições

favoráveis para esse empenho, que é do setor público, em todos os seus níveis, e da

sociedade civil.  Terá  que existir  uma articulação ampla  para  conseguirmos  algum

resultado ou será simplesmente mais um tanto de papel e mais uma grande confusão

no trânsito e na organização das cidades. Acredito que não tenhamos muita condição

e  estrutura  de  simplesmente  deixar  rolar,  pois,  da  maneira  como  está,  daqui  a

pouquinho viveremos um processo de imobilidade urbana. E acredito também que já

existe uma consciência disso, de que algo deve ser feito. As discussões de como e

quando fazer e de que instrumento lançar mão em cada etapa, parece-me, estão

amadurecendo, e rápido, no País. As manifestações ajudaram e continuam ajudando

nesse  sentido;  agora,  cabe  aos  senhores,  gestores  públicos,  técnicos,  políticos,

enfim,  a  todos  nós,  articularmo-nos  e  construirmos,  de  fato,  as  alterações  que a

sociedade demanda e que são uma necessidade real e concreta.

Então, é uma grande satisfação e prazer. Gostaria de passar a palavra ao Pedro

Schultz,  que  fez  parte  da  nossa  equipe  de  organização  e  é  superintendente  de

Planejamento  e  Gestão  de  Infraestrutura  Urbana  e  Rural,  para  as  suas

considerações.

Palavras do Sr. Pedro Schultz Fonseca Baptista

Bom  dia  a  todos  os  senhores  e  senhoras  presentes.  Gostaria  de  agradecer  à

Assembleia Legislativa o convite, na pessoa do deputado Paulo Lamac, coordenador

da  Mesa.  Trago  um  abraço  do  secretário  Bilac  Pinto,  da  Sedru.  É  uma  honra

participar, desde o início, dos trabalhos nesta Casa.

A  apresentação  abordará:  a  participação  da  Sedru  nesse  fórum  técnico;  as

próximas etapas de capacitação, como continuidade da ação - lembramos a fala do

deputado Paulo  Lamac  de  que  essa  ação  não  pode  parar  aqui  e  que  o  Estado

continua desenvolvendo suas forças para apoiar os municípios; o público-alvo dessa
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ação e a relação disso com o plano diretor; a obrigatoriedade do plano diretor e sua

efetividade em Minas Gerais; o conteúdo do plano de mobilidade; o controle social,

que  estamos  aqui  fazendo  -  a  sociedade  civil  participando  das  decisões  e  da

construção do futuro; o relato da 5ª Conferência das Cidades de Minas Gerais, que

acontecerá  a  partir  de  amanhã  até  domingo,  sob  a  organização  da  Sedru  e  da

Assembleia Legislativa; e sugestão de compromisso e proposta de parceria a todos

os envolvidos.

Faremos uma breve linha do tempo. Primeiro, tivemos a consulta pública e algumas

discussões na Assembleia Legislativa.  Depois,  uma consulta pública foi  aberta de

maio a julho.  Em seguida,  iniciamos o nosso ciclo  de  debates,  em junho.  Houve

algumas  etapas  metropolitanas,  mas,  infelizmente,  nós  da  Sedru  não  pudemos

participar  e  viemos  aqui  receber  exatamente  esse  relato  do  que  aconteceu  para

transpormos os municípios do interior. Na verdade, essas serão as novas etapas: sair

da discussão na Assembleia Legislativa e partir para o interior, pois conhecemos a

dificuldade de esses municípios chegarem até aqui.

Teremos também uma etapa à distância, que está sendo articulada pela Sedru e

pela Escola do Legislativo. Pretendemos ter também aulas presenciais,  que serão

realizadas  em  algumas  sedes  municipais,  para  abarcar  representantes  do  poder

público e da sociedade civil. Isso será executado no primeiro semestre de 2014, e

contamos com o  apoio  da PUC Minas,  por  meio  do  Núcleo  Jurídico  de  Políticas

Públicas  -  Nujup  -,  da  Faculdade de Direito,  e  do  Crea,  parceiros  na  elaboração

desses módulos que serão ministrados.

Qual é o público-alvo dessa ação? O PlanMob havia definido que seriam municípios

com  população  acima  de  500  mil  habitantes,  e  o  Estatuto  das  Cidades  depois

estabeleceu que seriam municípios com mais de 100 mil habitantes. Porém a Lei de

Mobilidade traz: “Em Municípios acima de 20 mil habitantes e em todos os demais

obrigados, na forma da lei, à elaboração do Plano Diretor (...)”.

Nossa dificuldade é exatamente caracterizar esses municípios, em razão das áreas

de circuitos culturais que fazem parte desse grupo, já que temos poucas informações

relativas à efetividade desses municípios.

Os municípios que não possuem sistema de transporte público devem priorizar o
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transporte não motor e identificar, dentro da cidade, a melhor forma de deslocamento,

em detrimento do automóvel.  Esse plano deve ser integrado ao plano diretor.  Na

verdade, o plano diretor já  traz um capítulo sobre a mobilidade urbana;  então, os

municípios  que  já  possuem  plano  diretor  não  precisam  criar  agora  uma  nova

ferramenta; basta que incrementem o plano diretor e façam com que seja robusto e

contenha os conteúdos.

Para acalmar os ânimos, é importante dizer que escutamos os munícipes dizerem

que agora estão muito preocupados em fazer um novo instrumento de planejamento,

mas municípios que já realizaram o seu plano diretor não têm que fazer esse novo

instrumento de planejamento. Na verdade, o que precisam fazer é contemplar todos

os  conteúdos  e  colocar  prazos.  Os  municípios  que  não  elaboraram  o  seu  plano

diretor, esses sim, serão penalizados com a falta de recursos do governo federal.

Acreditamos que o Estado vá compactuar com isso a partir de determinado momento.

O planejamento precisa ser integrado, exatamente porque a mobilidade é um dos

capítulos  do plano diretor.  As questões relativas à  circulação na cidade,  tanto  de

pessoas  quanto  de  cargas,  estão  fatalmente  ligadas  a  questões  de  espaço  de

moradia  e  de  espaço público.  É  preciso  estabelecer  como serão  os  espaços  de

ônibus, de táxi e de estacionamento. Tudo isso conforma o espaço público.

A motivação do fluxo de deslocamento,  já  tratado pelo  Dr.  Luciano Medrado,  é

justamente a origem e o destino, isto é, o local de onde as pessoas saem e para onde

vão. Essa relação envolve não só o trabalho, mas também o lazer, a educação, a

saúde, os tipos de transporte que serão utilizados, a redução da poluição atmosférica

e  a  sustentabilidade.  O  principal  objetivo  é  lançar  mão  de  automóveis  e  outros

veículos que tenham baixa emissão de carbono.

A propriedade de terra  é um outro tema muito importante.  Sabemos que vários

municípios  não  conhecem  a  origem  de  suas  terras,  por  isso  têm  dificuldade  de

implantar projetos por não terem o registro cartorial da terra.

Existe ainda o problema do financiamento dessa política pública e da segurança

pública. Faço parte de um conselho que trata das questões de segurança. Sempre

recebemos dados dos bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Federal referentes ao

número de acidentes nas estradas. Quando um prefeito procura a Sedru e diz que
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quer pavimentar uma rua, ele logo pensa no tipo de pavimentação que deverá fazer.

Nesse caso, o prefeito deve ter ciência sobre se será melhor fazer um CBUQ ou um

calçamento. Ele precisa decidir qual dessas duas formas vai gerar melhor fluidez. O

município  também  precisa  pensar  um  pouco  na segurança das  pessoas  e  talvez

implementar  alguns  equipamentos  de  segurança,  como  os  quebra-molas  e  os

redutores  de  velocidade.  Digo  isso  porque,  de  certa  forma,  o  asfalto  induz  à

velocidade. Tudo precisa ser muito bem pensado pelos municípios.

Quais são as diretrizes importantes do plano diretor? É bom lembrar que esse plano

de  mobilidade  não  precisa  ser  totalmente  inovador,  porque,  na  verdade,  ele  traz

referências do plano diretor. Sempre tivemos dúvidas sobre para que serviria o plano

diretor, e agora ele está exatamente nos trazendo essas “dicas” de como construir

esse plano de mobilidade. Ele traz o macrozoneamento que vai indicar onde estão as

áreas  residenciais,  comerciais,  os  espaços  públicos  da  cidade  e  as  áreas  de

preservação.  Ele  traz  a  zona  de  expansão  urbana.  Recentemente,  houve  uma

modificação na lei de expansão urbana, e os municípios que desejarem alterar o seu

perímetro urbano deverão fazer um projeto específico para isso. Aliás, isso é algo

muito  importante  e  que  ainda  está  pouco  disseminado  entre  os  municípios.  A

definição de áreas de investimento prioritárias também aparecem aí e são áreas que

precisam de investimentos estratégicos. Essas áreas deveriam receber investimentos

para que se pudesse fazer um fluxo de crescimento na cidade. Há ainda a definição

de  outras  políticas  públicas.  Se  o  município  quiser,  por  exemplo,  implantar  uma

escola ou uma universidade, onde ele deverá fazer isso? Qual o impacto que isso vai

gerar na região?

Para quem o plano diretor é obrigatório? A lei estabelece que todos os municípios

que devem obrigatoriamente ter um plano diretor também devem estabelecer o seu

respectivo plano de mobilidade. O plano diretor é obrigatório para os municípios com

mais  de  20  mil  habitantes  e  os  pertencentes  às  regiões  metropolitanas  e

aglomerações urbanas.  Temos escutado a  necessidade e  a  vontade de implantar

novas  regiões  metropolitanas.  O  que  isso  causará  em  termos  de  planejamento

dessas regiões?

Onde o poder público tiver interesse, pode haver plano diretor. Algumas prefeituras,
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mesmo não sendo obrigadas, sentem a necessidade de um planejamento e elaboram

o seu plano diretor.

As cidades integradas às áreas de especial interesse turístico devem elaborar o seu

plano diretor. A lista não está atualizada, pois, se formos verificar, como o Estado de

Minas Gerais inteiro faz parte de um circuito turístico, todos os 853 municípios, de

certa forma, estariam obrigados a fazer esse instrumento de planejamento.

As cidades inseridas em área de influência de empreendimentos devem ter o seu

plano diretor. Nós, da Sedru, temos um papel muito importante nessa conexão entre

as empresas mineradoras, principalmente, e os municípios pequenos, que sofrem o

grande efeito dessa implantação. Muitas vezes esses municípios recebem o dobro da

sua  população  em  cerca  de  cinco  anos.  Esse  impacto  é  gigantesco  para  um

município sem infraestrutura nenhuma. Estamos firmando um termo de cooperação

entre  estes  três  parceiros  -  Sedru,  município  e  mineradora  -  para  a  implantação

desses  planos  diretores,  a  fim  de que a  cidade  tenha  um  crescimento  saudável.

Aqueles municípios incluídos no cadastro nacional de área de risco devem ter o plano

diretor, mas ainda não foi divulgada a listagem.

Esse é o mapa, fruto de uma cartilha elaborada pelo Ministério Público em parceria

com a Sedru, que traz um dado do sistema de planos diretores, trabalho desenvolvido

pela secretaria, em que coletava e tentava buscar informações sobre os municípios

que tinham o plano diretor.

Podemos perceber que a maior dificuldade era a seguinte: muitos municípios não

repassam essas informações. Temos muita dificuldade em entrar em contato com a

Secretaria de Obras Públicas e a Secretaria de Planejamento, quando existentes no

município, para recebermos essas informações. Muitas delas não foram divulgadas

em  sites  do município.  Isso  ajudaria  muito  na  consulta  do  Estado  e  de  qualquer

cidadão que deseje fazer algum empreendimento.

Foi verificada uma ausência muito grande de planos diretores no Estado de Minas

Gerais. Vários municípios ainda não cumpriram a obrigação legal do plano diretor. O

corpo  técnico  dos  municípios  não  tem  capacitação  específica.  Sabemos  que  os

municípios  foram emancipando-se.  Com  isso há alguns  muito  pequenos,  que,  na

verdade, têm de dividir um engenheiro com outros. É muito importante a presença da
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associação de municípios, que é uma ferramenta importantíssima para servir a cidade

de serviços de qualidade.

Quais são as necessidades identificadas nesse corpo a corpo que fazemos com os

municípios? Eles enfrentam muitas dificuldades no desenvolvimento técnico do plano

diretor e das suas legislações complementares, como Código de Obras, Código de

Posturas, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, incluindo-se o perímetro

urbano.

Acompanhamento  dos  produtos  desenvolvidos  pela  contratada.  Muitas  vezes  o

município  não  tem  condições  de  desenvolver,  por  si  só,  esses  planos  e  tem  de

contratar, mas a equipe da prefeitura não consegue acompanhar e avaliar o trabalho

contratado. Então acontece exatamente aquilo que o deputado citou de Ctrl C e Ctrl

V, ou seja, os planos diretores são copiados, já que são mais abstratos, e isso não

gera repercussão no território municipal.

Realização de mobilização social nas cidades menores, onde há pouca cultura de

participação. As pessoas esperam muito do poder público, mas não apresentam as

suas demandas e não participam dessa construção coletiva.

A gestão da informação técnica produzida. A equipe contratada ou a própria equipe

do município desenvolve várias ações e vários produtos, como mapas e textos, mas

não sabemos onde estão. Na verdade, percebemos que há uma dificuldade em tratar

isso, pois existe uma descentralização. Hoje há a infraestrutura estadual de dados

espaciais.  O  município  poderia  entrar  em contato  com o  IGA,  que é  o  órgão do

Estado responsável pelo Iede, que trata dos dados espaciais. De forma bem leiga,

temos um google do Estado de Minas Gerais com dados oficiais, ou seja, o município

tem uma planta cadastral, com todos os desenhos de quadras, lotes e ruas. Se essa

informação estivesse em posse do Estado,  conseguiríamos fazer  muito mais pelo

município.

Aplicação  da  legislação  urbanística.  O  município  tem  o  plano  diretor,  mas  não

consegue aplicá-lo, não sabe como aplicá-lo. Às vezes está em linhas gerais, mas os

vereadores e o prefeito não sabem como transformá-lo em ações de fato.

Criação de cultura de planejamento. Essa ação nada mais é que uma retomada de

uma campanha de planejamento. Precisamos planejar. Não podemos correr atrás de
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obra sem ter um projeto. Não podemos simplesmente criar um projeto sem seguir

uma hierarquização de projetos. Quais são os projetos primordiais para a cidade?

Na verdade, trouxe mais perguntas que respostas. Tomei essa liberdade, por ser

esta uma palestra inicial. Na verdade, são dois dias de seminário. O município possui

plano diretor? O município que possui plano diretor tem meio caminho andado. Em

qual  estágio  encontra-se  o  plano  diretor?  Foi  aprovado  pela  câmara?  Está  em

elaboração?  Foi  elaborado?  Está  em  revisão?  Qual  é  o  ano  de  aprovação,

elaboração e revisão do plano diretor? Depois de 10 anos, todo aquele planejamento

feito está ultrapassado. O plano diretor considera questões de mobilidade urbana?

A lei  detalha  o  conteúdo  dos  planos  diretores.  O  art.  24  trata  dos  serviços  de

transporte público coletivo. Esse ponto foi muito ressaltado. Quando falamos sobre

restrição  do governo federal,  o  principal  ponto é  o transporte  público.  O governo

federal tem várias linhas de investimento para fazer esse tipo de implantação. Os

municípios perderiam esse recurso.

Circulação viária. Quais são os sentidos da via? É uma via de trânsito rápido ou

uma via local? Tudo isso influencia na ocupação que está em volta de determinado

logradouro.

Infraestruturas  do  sistema  de  mobilidade  urbana.  As  vias  possuem  sinalização

vertical, horizontal, ou seja, têm faixa de pedestre, sinalização vertical indicando se é

proibido ou permitido estacionar? Existe semáforo?

Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Gostaria de

ressaltar esse ponto, porque é uma corresponsabilidade. Os municípios fazem leis

que transferem aos munícipes a responsabilidade de construir seus passeios. Então

esses  passeios  têm  de  seguir  as  normas  da  ABNT,  a  Norma  nº  9.050.  Não  é

simplesmente uma responsabilidade do poder público. O cidadão é corresponsável

por  essa  acessibilidade.  Gostaria  de  ressaltar  que  a  acessibilidade  não  é

simplesmente uma questão do poder público, mas de todos.

Integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não

motorizados. Vou citar um caso. Houve um período em que eu morava em Betim e

trabalhava na Cidade Administrativa. À noite, retornava para dar aulas. Então eu saía

de  Betim,  pela  manhã,  de  carro.  Deixava  o  meu  carro  na  Estação  Eldorado  e



377
____________________________________________________________________________

percorria  todo o  sistema de metrô  do  Eldorado até  o  Vilarinho,  onde tomava um

ônibus para a Cidade Administrativa. Lá, utilizava dois modais: andava 200m para

chegar  até  o  prédio  e  mais  30m  ao  elevador.  Depois  tinha  de  fazer  todo  esse

percurso em 2 horas, a fim de retornar a Betim para dar aulas. Grande parte das

pessoas que moram em Ribeirão das Neves e em Betim vive isso diariamente, ou

seja, gasta mais de 2 horas, mais de 3 horas, no transporte público.

Operação e disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. Algumas

cidades têm impacto de mineradoras, e as cargas passam pelas cidades. Qual é o

impacto disso? Dentro do CGTran, de que participo, percebemos que nas rodovias

ocorre  o  maior  número  de  acidentes,  onde  passam  os  veículos  pesados.  Se

conseguirmos tirar esses veículos das cidades, vamos ter um ganho muito grande de

segurança.

Esses polos geradores de viagens - de onde as pessoas saem e, principalmente,

aonde chegam -  precisam de estruturas específicas.  As áreas de estacionamento

podem ser  públicas ou privadas,  o estacionamento  pode ser  gratuito  ou oneroso.

Onde  estão  essas  áreas?  Elas  existem  ou  não?  Várias  áreas  na  cidade  são

transformadas em estacionamento,  mas elas  atendem a  demanda? Muitas  delas,

não. Há grande dificuldade hoje para se parar um carro no Centro. Essa realidade

não é apenas de Belo Horizonte, mas de outras cidades mineiras. Existem áreas e

horários  de  acesso  e  circulação  restrita  ou  controlada?  Ou  seja,  existe  algum

perímetro no momento do  rush  com priorização,  por exemplo, em um sentido,  de

modo a priorizar maior fluxo em determinada saída? Quais são os mecanismos e os

instrumentos  de  financiamento  de  transporte  público  coletivo  e  de  infraestrutura

urbana? Temos de analisar  e rever  os  contratos  firmados com as prestadoras de

serviço de transporte público e de fiscalizar. Esse é um grande problema, além da

sistemática avaliação. Todo planejamento precisa ser reavaliado.

Apresentamos  algumas  perguntas,  em  virtude  da  dificuldade  dos  técnicos

municipais em compreender a legislação. Criamos algumas perguntas para facilitar

esse entendimento.

Essa é a imagem da cartilha de planos diretores elaborada pelo Ministério Público e

pela Sedru. Dos fatores ligados à mobilidade municipal, quais os considerados pelo
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plano diretor e especificados em outros documentos da prefeitura? Há mapeamento

das vias? Muitos municípios não têm sequer um mapa; não se sabe onde estão as

ruas.  É  mais  fácil  trabalhar  olhando  o  Google  que  a  base  municipal.  Existem

ciclovias? Há definição de onde elas estão? Existe hierarquização das vias? De quem

é a  responsabilidade  pelos  passeios?  Existe  rota  de  transporte  público?  Como a

acessibilidade está sendo tratada na cidade? Há previsão de estacionamento?

Em relação ao transporte público, há um enfoque muito grande na lei. O município

possui  sistema  de  transporte  público?  Esse  sistema  pode  ser  municipal,

intermunicipal ou estadual. Ele é importante, pois envolve não apenas o município,

mas  outros  entes  federados.  Percebemos  que  hoje  o  transporte  público  não  diz

respeito  simplesmente  à rodoviária.  É  cada vez maior  o número  de pessoas que

utilizam  os  aeroportos.  Onde  estão  os  aeroportos?  Eles  estão  recebendo

investimentos. Qual a conexão dos aeroportos com a cidade? Não podemos ignorar

que hoje muitas pessoas estão fazendo uso dos aeroportos. O sistema de transporte

coletivo  é  mantido  por  meio  da  outorga  do  poder  público?  Por  meio  de  qual

instrumento? Por meio de contrato ou convênio? Qual é esse instrumento? Qual o

tempo médio de duração desse instrumento? Alguns contratos duram 20, 30 ou 5

anos.  Obviamente,  é  um investimento  caro,  e  é preciso  dar  resposta.  Como é  a

fiscalização  ao  longo  desse  período,  que  compreende  três  ou  quatro  gestões

municipais?  Como  isso  é  fiscalizado?  Nesse  sentido,  existe  algum  órgão  de

fiscalização do serviço de transporte público coletivo prestado no município? Como

ele é feito?

Qual o percentual de áreas rurais e distritos pertencentes ao município atendidos

pelo  transporte  público?  Ou  seja,  qual  é  a  integração  da  sede  municipal  com  o

restante  do  município?  Em  vários  municípios  os  espaços  rurais  não  possuem

nenhuma ligação. Na época das chuvas, às vezes as pessoas ficam sem acesso à

escola, à saúde. Como fica isso? O Estado tem parte nessa responsabilidade, mas

essa informação deve ser trazida sempre pelo município.

Existe  subsídio  tarifário  por  parte  do  poder  público  na  operação  do  transporte

público? Ou seja, existe desconto para estudante e idoso ou outro tipo de benefício?

Existe,  por  parte  do  município,  oferta de  transporte  público  gratuito?  Para  quem?
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Como? Em determinados horários? Como isso funciona? O município oferece serviço

de  informação  nos  pontos  de  embarque  e  desembarque  de  passageiros  sobre

itinerários, horários, tarifas, modo de integração com outros modais? Em relação a

isso,  percebemos  cada  vez  mais  inovações.  Em  Belo  Horizonte,  no  ponto  da

Assembleia, essa informação é dada por um leitor que indica quanto tempo o ônibus

vai demorar para chegar ali. Hoje os ônibus possuem GPS, o que nos permite saber

onde eles estão. Existe esse tipo de informação? Quantas vezes você está em um

ponto de ônibus em uma estrada e não tem a menor noção de que ônibus vai passar

por ali, daqui a quanto tempo, para onde ele vai? O município possui algum sistema

de restrição de estacionamento em áreas centrais ou de trânsito intenso? Essa já é

uma realidade em municípios não tão grandes como Belo Horizonte, mas que não

possuem espaços para estacionar. Estacionamento não é só de carro. Existe espaço

público para pessoas que estiverem no centro poderem se sentar e descansar depois

de uma jornada de trabalho ou entre um transporte e outro, no caso de pegarem outro

ônibus?  São  adequados  esses  espaços?  O  município  aplica  nas  vias  públicas

mecanismos  de  melhorias  para  acessibilidade  de  deficientes  e  pessoas  com

necessidades especiais? Ou seja, existe rebaixamento de calçada, piso e pátio? Eles

estão de fato corretos? Observamos várias rampas com pequenos degraus. Isso está

correto? A rampa é executada. No mês seguinte, é feita uma pavimentação que gera

um degrau para acesso à rampa. Como isso está sendo fiscalizado? Qual o principal

meio de transporte existente no município? Em algumas localidades temos até tração

animal. Como está sendo legislada a tração animal? Existe alguma regulamentação

sobre transporte de carga pesada no território municipal? O transporte de carga é

problema no município? É uma demanda? Como ele está sendo tratado? Existe um

canal de comunicação entre a população e o poder público específica para a temática

da mobilidade? Quando começamos a analisar esses dados em território nacional, a

situação fica mais preocupante. Muitos municípios têm planos diretores. Poucos ou

uma média deles têm seus conselhos, no entanto poucos são aplicados.

Ressaltamos a importância da participação no controle social. É isso que estamos

fazendo aqui hoje e que fizemos desde maio ou antes. Como o cidadão pode exigir?

Ele pode ir à prefeitura e fazer suas exigências. Fazemos parte de uma sociedade
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democrática,  que  tem  representações.  Ele  pode  fazer  solicitações  à  câmara,  à

representação que ele elegeu, para que faça uma demanda à prefeitura a fim de

construir o plano diretor. Ele pode participar de alguma sociedade civil ou de algum

conselho e demandar, naquele espaço, que a Prefeitura faça o plano diretor ou o

plano  de  mobilidade.  Ele  pode  demandar  também  o  Ministério  Público,  que  se

empenha  em  cobrar  da  prefeitura  a  realização  daquele  plano  de  mobilidade.  O

cidadão é  uma peça importantíssima.  Não podemos simplesmente  esperar  que o

poder público aja. O cidadão pode cobrar e fiscalizar.

Como a prefeitura atua? Ela pode atuar por meio de uma equipe própria, já que tem

corpo técnico capaz de fazer esse trabalho. Ela pode usar emendas parlamentares.

Ela pode contatar parlamentares para usar essas emendas para construção de seus

planos  de  mobilidade.  Ela  pode  ser  apoiada  por  universidades,  o  que  poderia

baratear alguns custos. Há muita mão de obra de estagiários, que poderiam ajudar

também o governo federal e o governo estadual. As associações podem prestar o

serviço  em um conjunto  de  municípios.  Elas  têm  técnicos  capacitados  para  isso.

Também pode ser contratada uma empresa consultora. Tudo isso vai gerar o plano

diretor ou, no caso, o plano de mobilidade.

Quais são os instrumentos de controle social? Temos os diversos conselhos, as

diversas  conferências.  Isso  até  é  muito  questionado.  Estamos  tendo  esse  fórum

técnico  sobre  mobilidade.  Amanha  começa  a  nossa  5ª  Conferência  Estadual.  Na

próxima semana haverá outras conferências estaduais.  As pessoas acabam tendo

uma  super-representação.  Há  representação  em  vários  locais.  São  muitas  as

entidades. As pessoas acabam ficando sem saber como e onde representar. Também

temos de questionar o que de fato representam. Será que está representando e tem

tempo para fazer um feedback para a instituição que está representando, ou ela está

representando  na  verdade  a  si  mesma  nesse  espaço?  As  audiências  públicas

também são importantíssimas. São colocados projetos para discussão. Além disso,

há as consultas públicas. É muito importante termos um canal institucional para as

pessoas poderem de fato levantar suas questões.

A partir de amanhã, não poderei participar do seminário. Ficarei hoje o dia inteiro.

Amanhã toda a Sedru está convocada para começar a organizar a 5ª Conferência,
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junto à Assembleia,  a qual  acontecerá  nos dias  20,  21 e 22 de setembro,  sexta,

sábado  e  domingo.  Participarei  como  facilitador  do  Eixo  4,  que  é  a  Política  de

Desenvolvimento Urbano e Regional, Diretrizes de Instrumentos para Integração de

Políticas  de  Habitação,  Saneamento  Ambiental,  Mobilidade  Urbana,  Planejamento

Urbano e Promoção da Condição Social da Propriedade. Sabemos que esse tema

tem vários fatores, todos eles importantíssimos, mas estamos neste ano com uma

demanda grande em relação à mobilidade. Então, vamos ver como as demandas,

que normalmente são muito ligadas à habitação, nas conferências vão relacionar-se à

mobilidade. Comprometo-me a levar as indicações das propostas que estão sendo

postas aqui para serem discutidas na mesa de que participarei.

Sugiro  também  outro  compromisso  importante  que  pode  ser  assumido  pelos

municípios para o próximo ano: a previsão de execução ou de contratação de equipes

para elaboração e revisão dos planos de mobilidade. Estamos no final do ano, e as

prefeituras já estão discutindo o orçamento do ano que vem. O ano que vem será o

último  ano  para  elas  executarem  esses  planos  de  mobilidade.  Então,  faço  uma

sugestão:  que  as  prefeituras  se  comprometam  a  prever  essa  contratação

importantíssima. Vamos capacitá-las tanto nas reuniões presenciais, como colocado

pelo deputado Paulo Lamac e enfatizado por mim, quanto no ensino a distância, ao

longo do primeiro semestre, mas acho importante que isso seja previsto. Se não o for,

não vai acontecer, e o governo federal provavelmente não terá uma linha de crédito

para todas as cidades. Já foi dito que haverá uma linha de crédito para as cidades

com mais de 50 mil habitantes, mas também não recebemos uma resposta precisa. E

o prazo para atender  a essa lei  é abril  de 2015.  Ou seja,  tem como o município

desenvolver,  ao  longo  do  primeiro  semestre,  o  processo licitatório,  contratar  uma

equipe,  começar  a  desenvolver  suas  bases  cartográficas,  a  parte  técnica,  e,  no

segundo  semestre,  fazer  as  audiências  públicas  para,  de  fato,  efetivar  o  seu

compromisso.

Agradeço a participação. É uma honra participar, desde o começo, desse fórum de

mobilidade, muito bem-conduzido pelo deputado Paulo Lamac. Estamos à disposição

para firmar novas parcerias com municípios, associações, a Assembleia Legislativa e

o Ministério Público. Seremos sempre parceiros no que pudermos somar em relação
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a planejamento urbano. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Obrigado, Pedro. Nós é que agradecemos a sua participação e toda

a contribuição que deu e continua dando para os trabalhos desse fórum técnico e

para os trabalhos da mobilidade em nosso Estado. Agradecemos a contribuição da

Sedru, na pessoa do Pedro, que, de fato, acompanhou os trabalhos desde o início,

com brilhantismo e profunda competência técnica.

Informamos que a apresentação trazida pelo Schultz estará disponível no portal da

Assembleia para todos aqueles que tiverem interesse na boa apresentação da Sedru.

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. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/9/2013

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Destinação da Interrupção dos Trabalhos  Ordinários  -  Composição da

Mesa - Registro de Presença  - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos -

Palavras do Sr. William Antonio Borges - Palavras do Sr. José Carlos Xavier (Grafite) -

Palavras do Sr.  Ulises Navarro - Palavras da Sra. Cleide Aparecida Nepomuceno -

Palavras do Sr. Lucas Diz Simões - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente  (deputado Adalclever  Lopes)  -  Destina-se esta parte  da reunião  à

realização do encontro estadual  do fórum técnico Mobilidade Urbana: Construindo

Cidades  Inteligentes,  com  os  seguintes  objetivos:  mobilizar  o  poder  público  e  a

sociedade civil em torno do tema da mobilidade urbana e da construção de cidades

inteligentes  e  sustentáveis;  discutir  os  principais  desafios  e  alternativas  para  a

questão da mobilidade urbana; buscar a sensibilização e a capacitação dos agentes

públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas de transporte



383
____________________________________________________________________________

e da população em geral para a construção dos planos municipais de mobilidade, em

atendimento à Lei  Federal  nº  12.587,  de 2012,  que institui  a Política Nacional  de

Mobilidade  Urbana;  e  debater  experiências  em  mobilidade  urbana  a  partir  de

perspectivas trazidas por especialistas e gestores das áreas afins à temática.

Composição da Mesa

O presidente -  A presidência convida a compor  a mesa os Exmos.  Srs.  William

Antonio  Borges,  professor  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  vinculado  ao

Departamento  de  Administração  e  ao  Observatório  das  Metrópoles  -  Núcleo  da

Região  Metropolitana  de  Maringá;  José  Carlos  Xavier  (Grafite),  presidente  da

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia no período de janeiro

de  2011  a  janeiro  de  2013;  e  Ulises  Navarro,  diretor  técnico  de  Mobilidade

Sustentável para a América Latina do Institute for Transportation and Development

Policy;  e  a  Exma.  Sra.  Cleide  Aparecida  Nepomuceno  e  o  Exmo.  Sr.  Lucas  Diz

Simões, defensores públicos da Defensoria Pública de Direitos Humanos, Coletivos e

Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Registro de Presença

O presidente  -  A presidência  gostaria  de  registrar  a  presença dos  Exmos.  Srs.

Belchior Gonçalves Silva, neste evento representando o presidente da Federação das

Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais; e Odiel de Souza, vice-prefeito de

Caratinga e secretário de Agricultura desse município.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de questões ou sugestões presenciais, 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,  ainda durante  as  falas  do  expositores,  os

participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou  sugestões  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.
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Basta  acessar  o  portal  da  Assembleia  -  www.almg.gov.br  -,  clicar  sobre  o  botão

Participe Agora e preencher o formulário de participação.

Neste  momento,  iniciaremos  o  painel  “Gestão  e  planejamento  da  mobilidade

urbana”.  Com a palavra,  o Sr.  William Antonio Borges,  professor  da Universidade

Estadual de Maringá, vinculado ao Departamento de Administração e ao Observatório

das Metrópoles - Núcleo da Região Metropolitana de Maringá.

Palavras do Sr. William Antonio Borges

Boa tarde a todos; é um prazer estar aqui. Inicialmente gostaria de agradecer o

convite  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Como  foi  apresentado,  sou

professor  da  Universidade  Estadual  de  Maringá  e  integro  o  Observatório  das

Metrópoles, no caso o núcleo da Universidade Estadual de Maringá. Sou doutor pela

Fundação Getúlio Vargas e pela Eaesp, em São Paulo, e venho discutindo gestão e

governança metropolitanas há algum tempo na minha vida, por meio de pesquisas

que tenho realizado. Então, para mim, é um prazer estar aqui refletindo com todos

vocês. Gostaria de agradecer aos componentes da Mesa e a todos por me ouvirem

agora. Obrigado.

Quando pensamos  em gestão metropolitana,  um tema que é  muito  central  é  a

mobilidade urbana. Hoje vivemos não somente no Brasil um caos da mobilidade, pois

temos muitas dificuldades de nos entendermos, como pedestres, com os carros e o

espaço  urbano.  Não  que  os  carros  não  sejam  importantes,  pois  nos  ajudam  na

locomoção,  mas podemos  trabalhar  com sistemas  mais  inteligentes.  É  com essa

intenção que estou aqui  buscando contribuir  com este evento e com o Estado de

Minas Gerais, para fazer uma reflexão conjunta e apresentar os casos do Paraná,

mais  precisamente  dois  deles,  o  de  Curitiba  e  o  de  Maringá,  numa  perspectiva

metropolitana.

No Estado do Paraná, há quatro regiões metropolitanas. Mencionei apenas três,

porque a Região Metropolitana de Umuarama foi criada recentemente e é uma região

pequena, quando comparada às demais do Estado, ainda mais às grandes regiões

metropolitanas do Brasil.  As três maiores regiões do Paraná são as que estão ali:

Curitiba, Maringá e Londrina. Como já me adiantei, vou falar um pouco a respeito de

Curitiba e Maringá.
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Curitiba,  de  fato,  é  uma metrópole.  Até  aí  nos  esbarramos  nas  inconsistências

conceituais. Por exemplo, temos três regiões metropolitanas no Paraná, mas apenas

uma  metrópole,  Curitiba,  que  hoje  tem  aproximadamente  3.300.000  habitantes,

conforme atualização do censo. A Região Metropolitana de Maringá tem em torno de

700 mil habitantes, e a de Londrina hoje, no máximo, 1.100.000.

Como o  tema é  mobilidade,  gostaria  de  iniciar  a  exposição  referente  à  Região

Metropolitana de Curitiba - RMC -, mostrando inicialmente a configuração do território

metropolitano, melhor dizendo, do recorte metropolitano da RMC, que compreende 29

municípios, em amarelo e azul. Destaco em azul os municípios que estão envolvidos

na rede integrada de transporte. Em Curitiba nos deparamos com a integração dos

transportes de apenas 13 municípios. Essa é uma questão a ser pensada por meio de

fóruns como este. Por que somente 13 municípios? Deveríamos integrar todos ou

não? Porque muitas vezes o recorte metropolitano não contempla exatamente o da

aglomeração  urbana,  do  tecido  urbano  integrado  de  fato.  Então  é  uma  questão

importante a ser considerada no momento pensar num plano de mobilidade urbana.

Como esse mapa está pequeno, não conseguirão enxergar detalhadamente o que

pensei em ilustrar, ou seja, o sistema da rede integrada de transporte em Curitiba.

Antes de eu dar  continuidade,  é importante destacar  que falarei  do transporte de

ônibus, tecerei comentários a respeito de ciclovias e do que tem sido trabalhado em

relação  às  novas  políticas  de  mobilidade,  principalmente  em  função  da  Copa  do

Mundo em Curitiba.

Voltando ao transporte, o sistema está integrado a 13 municípios. No entanto, ele é

totalmente  bem  estabelecido  na  cidade  de  Curitiba,  avançando  muito  pouco  nas

franjas desse tecido urbano. Entretanto, envolve os municípios adjacentes. Gostaria

de deixar a indicação de um vídeo institucional que está no site da Urbs, empresa que

gerencia o transporte de Curitiba, que é esclarecedor e poderá dar uma luz nesse

momento de construção de algumas ações relacionadas com políticas e diretrizes.

Esse  sistema é  bastante  complexo,  mas  de  certo  modo  eficiente.  A cidade  se

desenvolveu  muito  desde  1970,  quando  ele  começou  a  ser  construído,  e  hoje,

obviamente, não dá conta da mobilidade urbana.  Mas, se não existisse,  a cidade

estaria num caos muito maior que o de hoje. Curitiba tem corredores de expressos
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biarticulados,  que  são  os  ônibus  vermelhos.  Esses  corredores  cortam  todos  os

sentidos  da  cidade -  norte,  sul,  leste,  oeste  -  e  sentidos  transversais.  Por  esses

corredores é transportada a grande massa que utiliza os ônibus, porque eles são

alimentados por outra rede de transportes, os alimentadores. São ônibus que saem

de bairros  nos extremos  da capital  e  se dirigem até um terminal  de  uma porção

regional,  onde passam esses corredores de  ônibus  biarticulados e  os  alimentam.

Além dessa integração, existe a integração com o Ligeirinho. É outro sistema que

opera com uma quantidade reduzida de pontos de parada. Eles mantêm cada linha

em seu trajeto, muitas vezes semelhantes a trajetos convencionais, no entanto com

menor  quantidade  de  paradas.  Por  isso  é  chamado  Ligeirinho.  Recentemente  foi

criado  o  Ligeirão,  azul,  que  está  totalmente  integrado  a  um  dos  corredores  do

Expresso,  vermelho,  e  representa  uma  inovação  pelo  fato  de  ser  totalmente

gerenciado por softwares. E, além desse gerenciamento, há um alargamento da pista

da Linha Verde, que é um dos corredores expressos, para que ele utilize o mesmo

espaço  dos  expressos  vermelhos.  No  vídeo  da  Urbs  tem  esse  exemplo  bem

comentado, e é o que existe de mais recente implementado em Curitiba.

Além  do  Expresso,  vermelho,  do  Ligeirão,  azul,  dos  Ligeirinhos  e  dos

alimentadores,  existem os  ônibus  de  transporte  tradicional  que  fazem  o  percurso

bairro-centro.  A  integração  dessa  rede  ocorre  somente  pelos  terminais  e  pelas

estações-tubo.  Utilizando os  ônibus que passam por  essas estações,  as  pessoas

poderão utilizar todos os demais que passam por ali pagando uma só tarifa. Por outro

lado, também é possível a integração nos terminais.

Gostaria de chamar a atenção para os corredores do expresso biarticulado, que são

estruturantes desse sistema. Esses corredores são interessantes enquanto política de

mobilidade  e  também  de  planejamento  urbano  e  constituição  físico-territorial  da

cidade. Isso porque eles consistem em uma via central, onde existe o corredor de

ônibus, a via expressa; às suas margens existem duas pistas lentas, uma de cada

lado; e, em avenidas paralelas a esse corredor, foram construídas vias expressas,

uma ligando no sentido centro-bairro, e outra no sentido bairro-centro.

Então todo o sistema em que operam os biarticulados em Curitiba  se estrutura

dessa forma. Tem-se a canaleta, duas pistas laterais lentas e duas avenidas rápidas
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paralelas.  A intenção aí é exatamente garantir  um fluxo mais  rápido, pelo fato de

existirem duas vias lentas ao lado dos corredores, e também garantir a acessibilidade

dos automóveis ao comércio e aos estabelecimentos dessa via, por onde passa a

canaleta de ônibus. Isso se refere à mobilidade.

E em relação à ocupação? Paralelamente a esse corredor de ônibus e no entorno

dessas  vias  rápidas,  existe  um  incentivo  à  verticalização.  É  nesses  eixos  que  a

verticalização pode ocorrer,  de  forma mais  intensa,  em Curitiba.  Conforme se vai

afastando desse eixo, desse corredor de ônibus, o índice de verticalização se reduz.

Curitiba  tem uma configuração urbana que não é  perfeita,  mas  você consegue

identificar esse desenho. Como isso se estabelece? Com corredores de prédios. Ao

se deslocar, lateral ou paralelamente, desse corredor, os prédios vão diminuindo de

altura até os bairros em que não existe a permissão da verticalização. A ideia é que a

porção mais adensada da cidade seja alimentada por um transporte de massa, por

meio de corredores de ônibus e biarticulados.

Recentemente  o  trabalho  em  Curitiba,  no  campo  da  mobilidade  urbana,  está

direcionado à copa, a atender às demandas da realização da Copa do Mundo 2014.

Para  atender  a  essa  demanda,  o  que  está  ocorrendo?  Primeiro,  existia  e  existe

projeto de construção de um metrô, e ainda se busca viabilizar isso. Seria aproveitada

até mesmo a linha férrea já existente, como também um desenho desses eixos dos

biarticulados. No caso, o metrô passaria no subsolo desses eixos dos biarticulados.

Mas  isso  compreende,  em  sua  maioria,  a  pavimentação.  Que  pavimentação?

Investimentos  em  contornos  da  malha  urbana  e  ligação  do  Centro  ao  Aeroporto

Internacional Afonso Pena. A grosso modo, o que existe na capital hoje, em termos de

políticas e obras de mobilidade, inscreve-se no campo da abertura de novas vias e

alargamento, facilitando, assim, o tráfego, principalmente de automóveis, no sentido

aeroporto-Centro e também entre os bairros, por meio das vias de contorno.

Além  disso,  gostaria  de  fazer  um  comentário  a  respeito  das  ciclovias.  Curitiba

possui ciclovias desde o final da década de 1970. Hoje são 127km de ciclovias. A

cidade vem trabalhando para  expandir  essa quantidade para 300km.  Gostaria  de

mencionar isso aqui, como um destaque.

Quando  pensamos  em  um  plano  municipal  que  seja  metropolitano  para  a
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mobilidade urbana, precisamos ter em mente que as decisões devem ser tomadas na

direção de trabalhar em função de menos carros e motores, logo mais transportes

alternativos sustentáveis, coletivos e integrados. O grande foco é esse. Por quê? A

cidade não existe apenas nos limites intramunicipais; ao contrário, muitas vezes se

constituiu a partir de um tecido que invade outros municípios. O sentido é o de invadir

mesmo.

Apesar de não conhecer profundamente a realidade da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte  -  RMBH -,  vindo do aeroporto  ao  Centro,  percebi  que a  sede do

Município de Vespasiano está próxima a Confins - não sei se estou enganado, por

favor me corrijam. Só que há uma ocupação gigantesca desse município, que está às

margens do Município de Belo Horizonte. Você tem uma cidade de Belo Horizonte

estendida  ao  Município  de  Vespasiano.  No  Paraná  não  é  diferente.  Em  Curitiba

também existe essa expansão em vários municípios. O maior deles é Colombo, cuja

sede é completamente retirada e não integrada, a não ser por meio de transporte

público,  e  com  uma via  totalmente  simples.  A grande  área  de  Colombo  está  às

margens de Curitiba.

Outro ponto a destacar é o metrô, já me referi a ele. O metrô em Curitiba é um

dilema.  Há  muito  tempo  vem-se  discutindo  sua  implantação,  mas,  como  é  um

transporte caro, pouco se avançou até o momento, e não vou entrar nessa discussão.

Trouxe o caso da Região Metropolitana de Maringá. Por quê? Porque é uma região

metropolitana de porte médio, equivalente talvez à Região Metropolitana do Vale do

Aço, polarizada por Ipatinga e Coronel Fabriciano. O que existe em Maringá? A foto

mostra a conurbação de três municípios. Claro que esta foto está aproximada, mas ali

estão tecidos urbanos de três municípios. É o que falei há pouco. Não percebemos os

limites, enxergamos ali uma única cidade, e não, três, embora no Brasil o conceito de

cidade esteja vinculado à sede do município.  A Região Metropolitana de Maringá

compreende  25  municípios.  Apenas  uma  minoria  deles  se  encontra  integrada.  A

aglomeração urbana compreende, no máximo, cinco municípios. O primeiro sistema

de transporte público é feito por meio de ônibus. Em Maringá o transporte municipal

está 100% integrado há muito tempo. E como é integrado? Quero apenas destacar

que é um transporte superconservador. Todos os ônibus saem do bairro e chegam ao
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terminal central, e só existe ele. Ali, troca-se de ônibus.

Existe  uma  outra  linha  que  contorna  a  cidade  e  se  encontra  com  uma  linha

interbairros. No caso, essa linha não se integrava ao transporte coletivo municipal e

passou a integrá-lo a partir do uso do cartão. Hoje, em Maringá, todo o sistema é

operacionalizado  por  um  cartão,  e  é  por  meio  desse  cartão  que  o  transporte

metropolitano  passou  a  ser  integrado.  Hoje  existe  o  Passe  Fácil,  que,  no  caso,

viabilizou  o  transporte  integrado.  Por  que  viabilizou?  Porque  em  Maringá  existe

monopólio  no  transporte  público  municipal,  que  se  estende  a  dois  municípios  da

região  metropolitana:  Sarandi,  que tem em torno de 100  mil  habitantes,  segundo

censo  do  IBGE  de  2010,  e  Paiçandu,  em  outro  extremo  da  cidade,  com

aproximadamente  40  mil  habitantes.  Então,  essas  três  cidades  estão  integradas

parcialmente, e o transporte público é operado por apenas uma empresa.

Em 2007 a gestão municipal era de um outro partido. A iniciativa de integração se

deu em uma outra gestão,  e,  quando mudou a gestão,  o partido,  a Prefeitura de

Maringá recusou continuar essa integração. Hoje, com uma nova política desenhada

pela gestão atual, ocorreu a integração.

Estamos atravessando um momento de grandes debates sobre mobilidade urbana,

inclusive  nos  movimentos  populares.  Houve  redução  de  tarifas  e  integração

exatamente nesse momento. A integração ocorre de fato? Não, apenas parcialmente.

O morador de Sarandi ou Paiçandu chega ao terminal central de Maringá e paga a

metade  do  valor  da  tarifa  para  continuar  sua  viagem  na  malha  urbana.  Há  um

desconto de 50% nessa tarifa. Isso é representado por este slide. Então, ele não sai

de Paiçandu e vai para qualquer ponto de Maringá, mas sai pagando R$2,70 e, ao

chegar a Maringá, se quiser se deslocar para alguma área que não seja central, paga

R$1,28. Hoje, o preço do transporte coletivo em Maringá é de R$2,55 para quem

possui cartão. Quem não o tem paga um valor adicional.

Em  Maringá,  existem  diversas  inquietações  no  campo  do  pensar  a  mobilidade

urbana. Temos um projeto de integração de ônibus com o veículo leve sobre trilhos -

VLT - e com as ciclovias. No entanto, há apenas 20km de ciclovias no município.

Apesar de a cidade ser bem menor do que Curitiba, ela não é tão pequena, mas

20km é muito aquém da demanda. Maringá é muito interessante para a instalação de
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ciclovia  porque é plana.  O fato  é  que existe  o projeto de integração com o  VLT,

ligando  Paiçandu,  na  Região  Metropolitana  de  Maringá,  a  Ibiporã,  na  Região

Metropolitana de Londrina. Maringá e Londrina seriam os dois grandes centros do

sistema. Com certeza, haverá oferta de horários mais espaçados percorrendo todo o

eixo  e  quantidade  maior  de  operações  entre  Paiçandu  e  Mandaguari,  na  Região

Metropolitana de Maringá, e entre Rolândia e Ibiporã,  na Região Metropolitana de

Londrina.  Teremos  algumas  estações  em  Maringá  e  Londrina,  porque  o  sistema

alimentará o transporte de cada município. Nas demais cidades, haverá apenas uma

estação.

Na estação central, seria estabelecida essa estação principal de trem, integrada à

estação principal  de ônibus e às ciclovias. Haveria outra estação no aeroporto de

Maringá,  também  acoplada  a  todo  o  sistema.  A ideia  é  estabelecer  um  sistema

integrado de transporte, caminhando, em tese, para a tecnologia não poluente.

Trouxe esses casos ilustrativos, mas tenho a certeza de que a pergunta é: o que

existe de inteligência nesses casos? Aprendemos práticas conservadoras associadas

a algumas inovações, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba. Por isso,

trago a mensagem de que é interessante estudar o caso dessa cidade. Acredito que

muitos já o tenham feito aqui, em Minas Gerais. Enfim, considero importante marcar

esse caso como referência.

Em relação a Maringá,  recentemente a cidade foi  convidada a participar de um

encontro em São Francisco, nos Estados Unidos. De lá ela trouxe uma tecnologia, e

estão  trabalhando  para  a  implantação  desse  sistema,  que  é  operado  por  uma

empresa  de  Nova  Iorque  e  visa  gerenciar,  de  forma  inteligente,  o  transporte  no

município. Como? Por meio de satélite e por meio da solicitação do atendimento por

parte do cidadão. Ele ainda não foi testado, está em vias de ser testado no município.

Partiria da consulta do cidadão enquanto demanda de deslocamento e passaria, a

partir daí, a gerenciar as demandas dos cidadãos no intuito de estabelecer rotas mais

coerentes, conforme as demandas da população. Essas demandas se configurariam

como demandas de rotina, mas não somente. Eu diria demandas de rotina que se

transmutam conforme os dias da semana, principalmente entre dias de semana e fins

de semana. Seria um sistema mais flexível, operacionalizado a partir da demanda do
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cidadão.

Essa discussão acontece e se estabeleceu no município a partir de uma tecnologia

aprendida e conhecida nos Estados Unidos por meio desse fórum. Na verdade, há

uma  empresa  espanhola,  que  também  trabalha  nesse  campo  da  inovação  no

transporte  público  municipal  e  intermunicipal  e  que  vale  a  pena  consultar.  Quem

quiser saber mais informações a respeito dessas experiências...

Penso  que  o  discurso  aqui  não  se  estabelece  no  campo  de  anunciar  essas

empresas, mas, sim, de marcar que esses sistemas existem. Por isso não falarei aqui

o nome delas. Por que não poderíamos desenvolver essas ideias enquanto gestores

públicos, enquanto empreendedores brasileiros? Mas a ideia de flexibilizar e otimizar

os recursos de transporte é interessante.

Minha fala, pensada para 20 minutos, é essa. Penso que depois haverá um debate,

e poderemos apresentar as questões da mobilidade.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Agradecemos  ao  Sr.  William  Antonio  Borges,  ilustre  expositor.

Informamos aos participantes deste encontro que o certificado de participação estará

disponível amanhã, a partir das 16 horas, na secretaria do evento. Com a palavra, o

Sr.  José  Carlos  Xavier  (Grafite),  presidente  da  Companhia  Metropolitana  de

Transportes Coletivos de Goiânia no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2013.

Palavras do Sr. José Carlos Xavier (Grafite)

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos  aqui  presentes.  É  um prazer  estar  aqui  trazendo

alguma experiência e levando de volta conhecimentos importantes. Cumprimento o

deputado Adalclever Lopes, presidente, e, na sua pessoa, os demais componentes da

Mesa. Agradeço à Assembleia o convite. Estou aqui para dialogar com os senhores.

Sou de Goiânia e sou engenheiro civil. Como foi dito pouco tempo atrás, presidi a

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia - da última vez em

que estive lá, presidi durante dois anos. E o que tem demais nisso? A companhia

metropolitana de Goiânia faz uma gestão metropolitana da rede, ou seja, não temos

duas redes na mesma região metropolitana, temos uma rede metropolitana única,

gerida por um ente único, que é ela. Não vou entrar em detalhes sobre esse assunto,

somente  gostaria  de  registrar  que,  entre  as  capitais  brasileiras,  Goiânia  e  Recife
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superaram  essa  fragmentação  na  gestão.  Esperamos  que  isso  resista  por  muito

tempo, porque as redes ficam mais eficientes, mais adequadas e mais transparentes

para a população. É muito bom que seja dessa forma, porque ficam mais racionais.

Trouxe uma apresentação dividida em cinco partes, são cinquenta e poucos slides;

por isso, será difícil falar em 20 minutos. Boa parte dessa apresentação ficará como

registro para o congresso, inclusive a segunda parte sobre a experiência de Goiânia.

Na verdade, irei falar somente sobre duas partes da apresentação, mas vocês terão

acesso a toda ela. Ia falar também sobre o conteúdo da lei, o conteúdo dos planos de

mobilidade, mas muito já foi dito pelo Pedro e por outras pessoas. Percebi,  pelos

anais do fórum, que também já debateram esse assunto em outras oportunidades.

Então, não vamos perder tempo: vamos à busca de uma agenda de médio prazo para

a mobilidade urbana sustentável.

Para  registrar,  também  passei  pelo  Ministério  das  Cidades,  como secretário  de

Mobilidade Urbana,  durante  o  primeiro  governo Lula  e  no  início  do  segundo.  Foi

justamente nesse momento que elaboramos e apresentamos ao Congresso o projeto

de lei da mobilidade urbana, que redundou na Lei nº 12.587. Estou à disposição, caso

vocês se interessem, para discutir alguns aspectos da lei, no processo de debate.

Na  primeira  parte  da  apresentação,  falarei  um  pouco  sobre  a  conjuntura  de

mobilidade,  muito  no  aspecto  de  como não  percebemos  que  política  está  sendo

implementada. Muitas vezes, achamos que não há uma política de mobilidade ou um

planejamento das cidades. Mas alguma coisa está acontecendo, porque as cidades

vão se desenvolvendo, vão adquirindo determinadas características. A característica

predominante hoje, no caso da mobilidade urbana, é uma opção clara dessa política,

involuntária ou não, pelo automóvel,  o transporte individual motorizado. Se são as

pessoas que querem isso ou se é uma má gestão ou uma gestão direcionada que

conduz a isso é uma discussão pela qual podemos vaguear. O fato é que irei trazer

alguns elementos concretos para discutirmos.

Existe  uma política,  que  está  sendo  implementada,  com  o  foco  na  fluidez  dos

automóveis,  em detrimento  da  mobilidade das  pessoas.  Essa  é  a  nossa  história.

Trabalhamos sempre dessa forma. A necessidade de fluidez retroalimenta a política,

porque, quando vemos uma obra viária que não alterou nada na nossa vida, ou seja,
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gastávamos 40 minutos para irmos de um ponto a outro da cidade e continuamos a

gastar o mesmo tempo, e vemos que no meio foi feita uma obra de R$40.000.000,00,

pensamos que, se não tivessem feito aquela obra, poderia estar pior. Dessa maneira,

vamos retroalimentando essa política, sem perceber, e gastando todo o dinheiro, os

investimentos públicos.

Trouxe três fotos da minha cidade, Goiânia. A terceira, na realidade, é uma projeção

para o futuro, se continuarmos implementando essa política. A primeira é o mesmo

cruzamento da segunda, apenas em dois momentos distintos. A primeira foto é do

cruzamento em superfície,  ainda congestionado, e a segunda foto,  um tratamento

com nível,  com viaduto, também congestionado. E, se continuarmos fazendo essa

política,  quem  sabe,  no  futuro,  vamos  desapropriar  os  espaços  em  volta  para

construir o que está mostrado na terceira foto.

Essa política que está sendo implementada - estou falando sem medo de exagerar -

redunda nestas três fotos dos Estados Unidos. Qual o custo de implantar isso nas

cidades? Seguramente, é muito mais do que todo o saneamento das cidades, mais

do que o programa habitacional  das cidades; seguramente, custa mais do que os

metrôs das cidades. Isso foi implantado dessa forma nos Estados Unidos. Felizmente,

acordaram e estão investindo mais em BRT, em sistemas de metrôs - não sonhavam

com  isso,  há  alguns  anos.  É  um  custo  grande,  essa  política  que  vem  sendo

implementada. É inesgotável a demanda por espaço do automóvel.

Vejam Brasília, que tem o sistema viário mais generoso do Brasil e, no entanto, está

daquele jeito nos horário de pico e, às vezes, de entrepico, na hora da saída e da

entrada,  mesmo  com  toda  a  generosidade  que  a  capital  federal  proporciona.

Percebemos, então, que, além de tudo, não conseguiremos estancar isso, pois, por

trás dessa política, temos de buscar cada vez mais espaço e mais recursos.

Há uma cultura,  portanto,  predominante  contra  a  sustentabilidade,  porque  essa

política não é sustentável: as viagens são cada vez mais longas, e os ônibus cada

vez mais cheios. O transporte urbano sempre perde espaço para o carro. Enquanto

tivermos ônibus convivendo com o carro na cidade brasileira, a situação será difícil.

Estou falando de ônibus porque os metrôs, os VLTs são segregados, mas são obras

pontuais,  estruturantes.  Quem  conduz a  mobilidade urbana  numa cidade,  na  sua
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essência,  mesmo  que  existam  metrôs  e  corredores  para  BRTs,  são  os  ônibus

passando em vias arteriais. Enquanto eles estiverem nessas vias, disputando espaço

com o carro, não teremos transporte de qualidade, porque essa briga quem ganha é o

carro. As pessoas dizem, às vezes, que deveria haver uma baia para entrar o ônibus

na avenida; ele pararia, as pessoas entrariam e depois o ônibus sairia. Só que, se

não houver um corredor, uma faixa para o ônibus, ele entrará na baia, e depois não

sairá mais; ficará parado na baia, porque os carros não darão espaço para ele sair.

Então, não tem de ter baia, mas corredor, espaço para ônibus.

Essa cultura está comprometendo o direito à cidade, o bônus de se morar nela. Não

é à toa que mais de 50% da população mundial hoje mora nas cidades; no Brasil,

mais de 80%. Isso ocorre porque as cidades propiciam condições muito favoráveis ao

bem-estar,  ao  sentido  gregário  das  pessoas,  serviços  públicos  próximos,  enfim,

muitas  ofertas.  Então,  essa  segregação  que  esse  sistema  produz  está

comprometendo esse direito. Precisamos discutir melhor isso.

A consciência  das  pessoas  está  avançando,  pois  já  estamos  aceitando  muitas

soluções que não aceitávamos antes. Quem fala da janela do carro sempre diz que o

transporte coletivo é muito ruim e que precisamos melhorá-lo. O outro pergunta para

quê.  Ele responde que mais  pessoas vão deixar  de usar  o carro e ele vai  poder

continuar andando no carro dele. De qualquer forma, a consciência está mudando.

Acho importante que mude.

Essa discussão do uso racional do espaço viário, que permeia a lei de mobilidade,

que já foi mencionada, estudada por vocês, remete à questão da equidade do espaço

e de como é iníquo o seu uso hoje. Reservamos uma faixa de estacionamento para

os  automóveis  na  maioria  das  vias  sabendo  que  elas  podem  transportar  3  mil

pessoas em bicicletas e 9 mil em ônibus, mas, mesmo assim, elas estão reservadas

para  estacionamento  de  carros.  Quer  dizer,  se  a  própria  via,  a  pista,  a  faixa  de

rolamento já é mal utilizada quando se usa o transporte individual, seja moto, seja

carro, imagine uma via com um carro parado. Ela é totalmente bloqueada e inútil. As

cidades brasileiras, a maioria delas, senão todas, dão-se ao luxo de reservar uma

faixa para o carro estacionar,  na ilusão passada para as pessoas de que todo o

mundo pode ter carro e que o município vai ter de arrumar estacionamento. Fui criado
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nessa cultura. Então, as pessoas pensam que têm direito a ter um estacionamento na

rua, que ele é líquido e certo. É o direito do carro; não é do direito da pessoa que

estamos falando.

Aquele segundo quadro mostra como isso é irracional. Paga-se por um escritório

milhares de reais, mais luvas, mais condomínio, mais energia elétrica e não se quer

pagar, às vezes, pela vaga de um carro que, quando é uma suv dessas grandonas,

ocupa uma área maior do que a do escritório. Então, essa discussão tem de ser feita

na cidade. Talvez por aí comece a discussão da racionalização do uso do automóvel,

que vamos ter de fazer em todas as cidades. Belo Horizonte já avançou muito nisso.

Eu estava no ministério quando as discussões iniciais do plano de mobilidade de

Belo Horizonte estavam sendo feitas. Percebíamos que todos os componentes desse

debate estavam ali colocados. Na verdade, não posso discorrer sobre o plano atual,

apesar de já ter  visto algumas apresentações,  mas me parece que os elementos

estão ali. É importante que Belo Horizonte tome conhecimento disso, até para servir

de exemplo para outras cidades.

Os efeitos desse paradigma estão aí colocados. Muito já se disse sobre eles aqui,

como o  apartheid motorizado, a poluição, a emissão de gás-estufa, o aumento do

consumo de energia, os acidentes com vítimas. Aliás, falamos com uma trivialidade,

com  uma  banalidade  das  vítimas,  como  se  fosse  absolutamente  natural,  como

consequência  do  crescimento  das  cidades,  esse  número  de  vítimas,  e  não

consequência  de  um  modelo  de  mobilidade.  Não  se  iludam.  Essas  vítimas  são

consequência  de  um  modelo  de  mobilidade  que  está  implantado;  não  são

consequências naturais do crescimento das cidades. Existem cidades muito maiores

que Belo Horizonte e Goiânia, mas o número de vítimas é muito menor que o delas,

pois  adotaram  um  modelo  de  mobilidade  ou  culturalmente  já  vêm  adotando  um

modelo diferente de mobilidade.

E  ainda  há  outros  efeitos  desse  paradigma.  As  pessoas  falam  muito  sobre  a

inclusão urbana dos corredores de ônibus, mas deixam de pensar que uma via com

cinco faixas de tráfego de alta velocidade é necessária,  como a 23 de Maio e a

Bandeirantes, em São Paulo, e outras em Belo Horizonte. E não agregam. Talvez elas

agreguem à cidade muito mais que um corredor de ônibus. A nossa opção foi agregar



396
____________________________________________________________________________

o carro à cidade, e não o ônibus, que parece ser transporte de terceiro mundo, só

para pobre e para quem não tem carro. O ônibus nunca foi tratado como uma política

pública real, visando à universalização do transporte das pessoas.

Hoje  a  atual  conjuntura  no  Brasil  é  essa.  Há  um  crescimento  da  taxa  de

motorização. Mas o buraco é mais embaixo, pois estamos vivenciando uma taxa de

motorização e de posse de veículos mais ou menos equivalente ao nível que existia

na Europa no meio da década de 1980. Não se iludam: se não mudarmos a política,

isso  poderá  aumentar  muito.  O  direito  à  cidade  pode  ficar  cada  vez  mais

comprometido em razão do número de veículos, do mau uso das vias e do mau uso

da cidade. Temos uma diferença perversa em relação à Europa, onde, em 1986, em

várias cidades, já existia  um crescente sistema de metrô,  bem como sistemas de

ônibus em evolução. Em relação a isso, estamos muito atrasados.

Em contrapartida, há uma boa notícia: temos o maior ciclo de investimentos desde

a  década  de  1980  no  Brasil.  Hoje  temos  R$60.000.000.000,00  anunciados  e  a

perspectiva de mais R$50.000.000.000,00. A Dilma está montando um pacto nacional

pela mobilidade urbana, e falarei sobre ele mais à frente. O Ipea acabou de fazer um

estudo sobre um programa que chamou de “Prouni da Mobilidade”, no qual coloca

como as gratuidades do sistema poderiam ser financiadas e quanto isso custa. Esse

estudo está disponível no site do Ipea, vocês podem acessá-lo.

E temos a lei sobre a mobilidade urbana. Para implementá-la, temos capacitação

insuficiente, que precisa ser implementada e pensada pelo governo federal. Temos a

lei dos consórcios públicos, que podem ajudar a resolver o problema de gestão nas

regiões metropolitanas. E temos a lei que trata da mudança no clima, que tem muito a

ver com isso, pois a maior parte da poluição é gerada pelo sistema de transporte,

pelo  sistema  de  mobilidade.  O  transporte  coletivo  é  minoritário  nisso,  mas  o

transporte de cargas urbanas por automóveis é o que mais onera.

Optei, em vez de falar sobre a lei e o conteúdo que consta na apresentação, por

falar sobre essas premissas que devem orientar o pacto da mobilidade e propor uma

agenda com 10 pontos. Essa agenda está em discussão na Presidência da República

para  a  formação  desse pacto.  Na realidade,  pedi  emprestado  o  texto  do  Renato

Boareto -  que vocês devem conhecer  -,  que está no  Instituto  de  Energia e Meio
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Ambiente  e  tem  um  convênio  com  a  BHTrans.  Esse  empréstimo  não  é  uma

usurpação, mas um compartilhamento das ideias do Renato.

Na nossa visão, entre as premissas que devem orientar o pacto, está, por exemplo,

a construção disso como instrumento de estruturação da política, da lei, que pode

pegar ou não, pois no Brasil há muito isso, e acredito que em outros países também

exista. Quando vamos ao país do meu amigo Ulises, ou seja, à Venezuela, vemos

que lá existem mazelas. Quando vamos a outros países, também vemos que existem

mazelas. Não precisamos pensar que somos piores que os outros. Mas o fato é que

existe lei que pega e lei que não pega.

Uma maneira de garantir a aplicabilidade da Lei nº 12.587 é ter uma orientação de

política  cujos  critérios  se  baseiem  na  lei  e  sejam  condicionantes  dessa  mesma

política. O pacto da mobilidade vai investir R$50.000.000.000,00? Como esse valor

será investido? Ele será realmente gasto? Os municípios vão ter assistência técnica

para a elaboração dos projetos? Os planos de mobilidade serão efetivos, bem feitos e

produzidos?

Os órgãos gestores que foram sucateados nesse período, com várias exceções,

talvez como a BHTrans, vão ter condições de se reciclar, de ter um desenvolvimento

institucional capaz de gerir essas redes de transporte, de monitorar esses projetos

que vão ser implantados? Então, é disso que estamos falando quando falamos das

premissas que nos devem orientar.

Vou agora - o tempo é curto - destacar o que chamamos de uma agenda de médio

prazo para mobilidade urbana sustentável.  Vou citar  os 10 pontos dessa agenda.

Obviamente vocês podem, no debate, sugerir outros ou corrigir alguns que estejam aí

mal colocados.

Primeiro, três princípios devem orientar isso. Creio que esses três princípios, essas

três  diretrizes  gerais,  melhor  dizendo,  ou  estratégias  da  mobilidade  urbana

sustentável têm de estar presentes em qualquer discussão, e estão presentes em

escala  diferente  ou  em  menor  escala  no  plano  de  Belo  Horizonte.  A  primeira

estratégia  é  vinculação do planejamento  da  cidade ao  sistema de  transportes.  O

plano diretor das cidades tem os instrumentos todos que podem contribuir não só

para a organização da cidade de forma a reduzir custos de transporte, mas também
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de forma a produzir cidades mais densas, cidades menos espraiadas, com muitos

vazios urbanos, a conter a linha de expansão viária - que só cresce e nunca diminui -,

a orientar melhor a locação das moradias de baixa renda e o plano de mobilidade.

Quer  dizer,  se  essas  duas  coisas  não  estiverem  dialogando,  não  estiverem

integradas, com certeza o sistema de mobilidade não vai ser sustentável e não vai

responder às necessidades da cidade. A segunda ordem é a priorização do transporte

coletivo não motorizado em detrimento do privado e individual motorizado.

Essa é a vantagem de não se estar investido num cargo público. Hoje não estou

investido e posso falar “em detrimento”. Se eu fosse o governador, o prefeito ou o

presidente da companhia, eu falaria: “racionalizando o uso do transporte público, do

transporte individual”. Na realidade, é um eufemismo falar “racionalizando”. Temos de

discutir é “em detrimento”, mesmo; em detrimento do transporte individual motorizado,

senão vamos continuar dando sinais divergentes, vamos continuar gastando dinheiro

com  infraestrutura  viária,  com  automóvel,  com  moto,  e  não  vamos  financiar  o

transporte coletivo, porque não vamos ter dinheiro para tudo. Então, é em detrimento.

E, quando se fala em detrimento, não se coloca contradição entre posse e uso. Se

você morar num prédio que tem 10 vagas na garagem, não se preocupe. Dez carros

na garagem não provocam problema para ninguém; o problema é na hora em que

eles  saem da garagem e vão para a rua. Eles  produzem um problema com uma

externalidade muito  grande quando começam a ocupar  um espaço pertencente a

todos. Então, quando se fala em detrimento, é isto: é preciso racionalizar o uso do

automóvel, discutir esse uso.

Às vezes é preciso restringir esse uso, que é a terceira diretriz: a racionalização do

uso do automóvel, que tem várias escalas, uma delas, talvez a última necessária, o

pedágio urbano ou a taxa de congestionamento, melhor dizendo, em que as pessoas,

para usufruir de uma individualidade que é perversa, que é iníqua, porque ela drena

espaço, drena recursos que são de todos, pagam por isso. E que quem opta pelo

transporte coletivo que esteja disponível na cidade seja beneficiado por isso.

Por  isso,  quando os  movimentos sociais  atiraram na tarifa,  acertaram em coisa

muito mais ampla do que apenas a tarifa. Isso porque reduzir a tarifa do transporte é

como bonificar a opção pelo transporte coletivo, que é mais racional, mais adequado,
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mais  útil  à  cidade  por  conduzir  a  uma  mobilidade  urbana  sustentável.  Nisso  os

movimentos acertaram. Apesar de estarem difusos, com bandeiras difusas, acertaram

nisso. A resposta dos governantes não foi muito mais articulada do que a forma como

os movimentos apresentaram suas reivindicações.

Quanto  às  10  diretrizes,  Sr.  Presidente,  todas  elas  já  foram,  de  certa  forma,

apresentadas  aqui,  mas  a  redundância  também  é  boa  para  ir  cultuando  isso,

mudando culturas. Promover a desoneração fiscal: muitas medidas já foram tomadas

em  relação  a  isso.  Vivemos  décadas  com  automóveis  sendo  isentados  de  tudo

quanto é imposto e o ônibus sendo prejudicado, sem isenção nenhuma, exatamente o

contrário do que deveria ocorrer. Então, estamos passando para outra etapa e talvez

consigamos  onerar  mais  o  uso  do  transporte,  diminuir  os  impostos  individuais,

diminuir  os  impostos patrimoniais  e aumentar as  taxas sobre uso,  desonerando o

transporte coletivo.

Retirar o ônibus do congestionamento das vias. É o que eu disse: metrô e BRT são

importantes  como  estruturadores,  mas,  se  não  pensarmos  nas  centenas  de

quilômetros  de  vias  arteriais  em  Belo  Horizonte,  que têm  ônibus  e  precisam  ser

tratadas,  tirando  o  estacionamento  dos  carros  para  os  ônibus  fluírem  melhor,

construindo  ciclovias  ou  calçadas  melhores,  não  contribuiremos  e  não  teremos

mobilidade sustentável.

O estabelecimento pelo governo federal de requisitos mínimos para os planos de

mobilidade urbana. Quando eu ainda estava no ministério, o governo federal produziu

um  caderno  de  mobilidade,  que  precisa  ser  melhorado  e  atualizado  com  as

contribuições de planos como o de Belo Horizonte, e isso deve servir de critério.

Apoio à elaboração dos planos de mobilidade urbana. O governo federal precisa

apoiar e cumprir o seu papel principal. No nosso arranjo federativo, um dos papéis do

governo  federal  é  traçar  as  diretrizes,  mas  também  apoiar  os  municípios  e  os

estados. Então aquela parcela dos R$50.000.000.000,00 destinados à mobilidade é

muito bem-vinda, mas que uma parte sirva para financiar os planos de mobilidade ou

a capacitação dos órgãos de gestão.

Não discorrerei muito sobre o estabelecimento de uma norma padrão. A definição

de investimentos anuais é o sexto item; a retomada, por parte do governo federal, de
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desenvolvimento institucional e de capacitação, que eram presentes na década de

1980, com a EBTU e com o Geipot; a constituição de um observatório de mobilidade

urbana,  porque  há  o  Observatório  das  Metrópoles,  que  é  uma  instituição,  mas

constituir um observatório mais amplo, da cidade, que sirva para instrumentalizar ou

dar informações, por exemplo, ao Conselho das Cidades, para ele melhor agir;  e,

finalmente, aquilo que já foi dito, que o governo federal, em vez de atender no balcão

e  tomar  a  decisão  sobre  determinado  investimento  porque  o  prefeito,  ou  os

deputados, ou o governador de determinada localidade quer aquele projeto, que ele

tenha um “criterial” e condicione o projeto ao município estar cumprindo as regras.

Isso  é  perfeitamente  factível  dentro  da  nossa  Constituição,  do  nosso  arcabouço

constitucional,  e  é  papel  da  União  avalizar  e  liberar  determinado  recurso  se  o

município preencher determinados requisitos.  Há o plano de mobilidade urbana, o

plano  diretor  atualizado  e  institucionalizado,  e  outros  mais.  Esse  projeto  tem  de

atender à maioria da população, tem de ser integrado, e por aí vai. É essa a agenda

que propusemos.

Como eu disse aos senhores, tentei ser contido no tempo. Há uma parte que trata

das leis e diretrizes, à qual depois vocês podem ter acesso; há uma parte sobre o

arranjo federativo brasileiro; há o conteúdo da lei; e no final há toda a questão do

arranjo metropolitano de Goiânia e os projetos que eu estava tocando, e que estamos

tocando na cidade, que os interessados na discussão metropolitana podem buscar.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor. A Assembleia Legislativa convida

todos para o ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso, a ser realizado em 1º de

outubro,  neste  Plenário.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Ulises  Navarro,  diretor  técnico  de

mobilidade sustentável para a América Latina.

Palavras do Sr. Ulises Navarro

Boa tarde. Primeiro agradeço o convite para este fórum, do qual é tão importante

para mim participar. Tentarei falar em português. Sou venezuelano, moro no México,

estou  tentando  aprender  português.  Não  sou  muito  bom  estudante,  mas,  se

conseguirem me compreender,  ficarei  muito  agradecido  pela  ajuda que estão  me
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dando para eu aprender o idioma, que considero muito importante na América do Sul.

Falarei um pouco sobre o planejamento de transporte sustentável, o planejamento

geral  no México nos últimos 50 anos.  Qualquer coisa parecida com o Brasil  é  só

coincidência,  como dizem nos filmes.  É reconhecido que existe uma inter-relação

entre  os  usos  de  solo  e  o  transporte.  Há  até  softwares que  fazem  simulações,

modelagens dos usos de solo e transporte. Peguei no mundo esses modelos. No

tempo 1, há o uso de solo particular, um modelo de atividades econômicas na cidade.

Se você implanta um novo sistema de transporte, no tempo 2, o seu solo vai trocar,

no futuro. Se você tem algumas políticas e projetos do desenvolvimento urbano na

cidade, a demanda também mudará. Então tem inter-relação total. É uma ferramenta

muito boa para fazer planejamento urbano, seja bom ou ruim, mas é uma ferramenta

usar o transporte e o desenvolvimento urbano.

Estamos ainda sob a influência que começou nos anos de 1920 e 1930 com o

famoso Le Corbusier. Não é que Le Corbusier era ruim, mas, nos anos de 1920 e

1930,  reconheceu  como  o  automóvel  mudaria  a  forma  como  vemos  o

desenvolvimento urbano. Então começou com esse paradigma novo de planejamento

em que adensamos o centro com os empregos, e lá teremos espaços verdes muito

bonitos, e a gente, as pessoas vão morar nas partes afastadas do centro, e teremos

interlocuções entre eles e faremos cidades para o automóvel. Esse paradigma é o de

planejamento com usos de solos totalmente diferenciados. É o paradigma que ainda

temos aqui e que, em algumas partes, foi implantado muito bem, como no caso dos

EUA, onde esta relação, a partir dos anos de 1950, tem esse tipo de planejamento

muito  particular.  Como na  separação  dos  usos  do  solo.  Por  exemplo,  aqui  mora

gente. No centro, estão os negócios - aliás, o Center Business District está no centro.

Aqui vemos a rodovia para ir ao centro e as pessoas moram afastadas do centro. Isso

é típico dos EUA.

Nós também temos isso. Conheço dois exemplos muito interessantes desse tipo de

planejamento. Um é Brasília, que é uma cidade ótima e muito linda, mas é para o

automóvel. A gente mora lá; os ministérios estão aqui; o comércio está lá e o resto

das pessoas moram muito longe da cidade, mesmo se trabalham no centro.

Outro exemplo ocorre no meu país, na cidade que se chama Ciudad Guayana, que
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foi  também  planejada.  Não  havia  nada  lá,  mas  agora  temos  uma  nova  cidade

industrial. A indústria está aqui; as pessoas moram aqui; o governo está aqui. Então

há grandes espaçamentos  entre os  pontos e os  usos de solo.  Quase todos  eles

pensando sempre no carro. Geralmente as calçadas são muito ruins. Sentimo-nos

muito sozinhos quando estamos caminhando em Brasília, assim como acontece na

Ciudad Guayana.

No México, que é a parte da nossa apresentação, também tentou-se fazer isso,

aliás,  adota-se parcialmente essa forma.  Por  quê? Porque o México existia  antes

desse tipo de  planejamento.  Não podiam derrubar  o  México.  Le Corbusier  queria

derrubar Paris. Nós não podíamos derrubar o México. Então é feito só parcialmente

esse  planejamento.  Somente  uma  política  de  apresentação  dos  usos  de  solo

diferente. Aqui tem uma foto da Cuidad Satélite, que ainda se chama assim. Vemos

que é muito afastada do centro da cidade. Ao mesmo tempo, não muito perto, mas

um pouco afastada da Ciudad Satélite, há a parte industrial. O México passou de 5

milhões de habitantes em 1960 para 20 milhões em 1985 - no momento do terremoto.

Agora  ficou  estável.  É  um  crescimento  muito  grande,  com  uma  estratégia  de

planejamento  um  pouco bagunçada,  mas  sempre  pensando na parte  assim:  aqui

estão os usos de solos habitacionais, a parte industrial e o resto da cidade antiga que

era uso misto.

O problema desse tipo de planejamento começou a ter efeitos muito grandes nos

anos 1980 e 1990. A cidade do México é reconhecida por ser uma das cidades mais

contaminadas do globo, especialmente nos anos 1990. Agora está um pouco melhor,

estão fomentando políticas ambientais, mas ainda há um problema muito grande de

poluição, aliás não apenas de poluição. No México, como no resto da América Latina,

não há muito dinheiro para oferecer infraestrutura para carro. Enquanto nos Estados

Unidos a velocidade dos veículos é de 30km, 40km por hora nas horas de maior

demanda,  no México atualmente é de 14km, um engarrafamento muito grande.  A

velocidade do transporte público no México, nas horas de maior demanda, é de 8km

por hora. Temos um problema, não é como nos Estados Unidos, que é 40km por hora

em um engarrafamento: a nossa velocidade é de 14km. Agora há um problema de

tempo que se gasta da cidade-satélite até o Centro. Naquela época eram apenas 20
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minutos, agora são duas horas.

Mas,  de  maneira  natural  também,  os  preços  imobiliários  das  zonas  centrais

começam a subir, e a população começa a deixar essas zonas, que se tornam um

novo centro, business street. As pessoas de renda maior moram também perto dessa

zona. As pessoas de baixa e média renda vão à área periférica, onde podem comprar

casas. Então está-se iniciando uma desagregação social nas cidades, o que também

não é bom.

Há uma política habitacional fomentada pelo governo que faz com que as cidades

cresçam de forma muito espraiada. Tem de... (- Incompreensível.) ...a habitação é

muito  barata  e  vão para  onde o solo  é muito  barato,  para fora.  Há esse tipo  de

habitação... (- Incompreensível.) ...que é de muito baixa densidade, muito pequena e

muito afastado do Centro. Há os centros comerciais.  Geralmente as cidades eram

mistas, já havia comércio, que era pequenino. Agora existem os shoppings, copiados

totalmente  dos  Estados  Unidos,  com  muitos  estacionamentos,  uma zona  onde  a

maioria das pessoas usa transporte público, distantes não apenas por  transportes

públicos,  mas também para caminhar.  Se você vai  de transporte público a esses

shoppings,  tem  de  parar  nas  ruas  e  caminhar  muito  para  chegar  a  eles.  Como

exemplo disso, temos Monterrey. De 1930 até 2010, Monterrey cresceu duas vezes

em população e cinco vezes em área. Esse é um crescimento muito, muito espraiado.

Há problema para prover o transporte público, aliás não apenas o transporte público,

mas também a água, o esgoto e a eletricidade. Tem um investimento muito grande

por parte do governo para prover isso.

Além  disso,  temos  debilidades  no  planejamento  e  controle.  Então  facilita  o

crescimento informal, afastado das zonas centrais. Neste slide temos quatro cidades

latino-americanas onde as condições são as mesmas: México, São Paulo, Bogotá e

Caracas.  Essas  quatro  cidades  têm  o  mesmo  problema:  crescimento  totalmente

desorganizado, informal, com serviços e outras coisas de uma parte significativa do

espaço urbano.

Felizmente, quando esses desenvolvimentos informais começam a se formalizar,

tem-se um uso misto: comercial e habitacional. Vejam as zonas antigas; a diferença é

que é muito feio. Não há infraestrutura para pedestres, não há passeios, canteiros.
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São serviços bastante bagunçados, com obstáculos para pedestres nos passeios.

Estamos um pouco melhores que os Estados Unidos, porque nossos usos de solos

são  mistos,  ou  seja,  comercial  e  habitacional.  Então  a  viagem  ao  comércio  é

relativamente  curta,  ao  contrário  da  viagem  ao  trabalho.  No  México,  todos  os

empregos estão  concentrados  no  centro  da cidade.  Vejam a  figura:  a  parte  mais

verde é o centro da cidade, corredor de reformas insurgentes. São partes que ficam

muito perto do centro. É o grande centro do México, onde está concentrada a maioria

dos empregos. São deslocamentos muito grandes. A maior incidência no estado do

México é de pessoas com renda baixa. Se você vir  no mapa, o círculo menor no

centro é somente o distrito federal. O resto está no estado do México, que não tem

metrô.  O distrito  federal  tem 12 linhas  de metrô,  um bom sistema de transporte,

Metrobús, trólebus, trem elétrico, enfim, boa oferta de transporte; mas o estado do

México não tem. Esses deslocamentos são muito grandes. As pessoas pobres moram

muito longe do centro dos empregos, e as pessoas de média e alta rendas vivem um

pouco mais perto.

Nesse  quadro,  vemos  as  distâncias  e  os  tempos  de  viagem  em  horas  para

diferentes tipos de renda. Para as pessoas de renda baixa, o tempo de viagem é de

mais de 2 horas - é o promédio. Algumas pessoas gastam 3 horas, 4 horas ou até 5

horas para chegar ao trabalho, mas a média são 2 horas. Apesar de as pessoas de

renda alta morarem muito perto do emprego, elas gastam quase 1 hora, gastam em

média 50 minutos.

Outro exemplo é Monterrey. Como veem, os estratos baixos, que são os vermelhos,

estão todos afastados do centro. Na parte verde, estão os estratos altos e todos os

empregos.  Além disso, há uma parte informal de empregos, que têm o desejo de

viagem para as partes centrais, onde moram as pessoas de alta renda.

Há também uma política que, na minha opinião, é a mesma do Brasil: política de

crédito  que  facilita  a  compra  de  automóveis.  Há  alguns  anos,  fizemos  uma

modelagem  da  cidade  de  Monterrey  em  um  cenário  tendencial.  Ou  seja,  o  que

acontecerá se Monterrey continuar crescendo, com uso de mais automóveis? Vemos

que a velocidade de viagem do transporte público em 2030 será de 5 quilômetros por

hora. É uma velocidade muito baixa. Monterrey é uma cidade pequena, comparada
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ao  México.  Não  temos  feito  essa  modelagem  no  México,  mas  agora  são  14

quilômetros por hora para o tráfego geral. No transporte público são 10 quilômetros

por  hora.  Acho que em 2030 não faremos  outras  coisas  que estamos  fazendo e

andaremos a praticamente zero quilômetro por hora.  Muitas  vezes vai ser melhor

caminharmos.

Estamos tentando implementar no México uma nova tendência de planejamento

urbano. É como voltar aos tempos antigos. É nova, mas não muito, ou seja, devemos

procurar ir a todas as partes da cidade ou à sua maioria caminhando, usando bicicleta

ou transporte público.

Alguns princípios que estão sendo adotados, e não só pelo ITDP mas também pelo

governo do Distrito Federal do México, estão relacionados a tentar ter uma cidade

compacta, adensá-la o máximo possível com uso do solo misto, não só pelo comércio

- temos comércios habitacionais mistos - mas também com outros polos grandes de

emprego, misturando emprego com uma parte habitacional e uma parte de comércio.

Quando se tem esse adensamento, a demanda de transporte vai subir. Precisamos

ter mais capacidade nas ruas, mas para isso a única possibilidade é dar prioridade ao

transporte público. Pegar ao menos 30% das vias para o transporte público. São só

30%. Além do transporte público, transportar 70% das pessoas na zona metropolitana

no Vale do México, só precisamos de 30% de todas as vias para ter um sistema de

transporte  público  de  muito  alta  capacidade.  É  preciso  ter  interconexão,  usar  a

bicicleta e caminhar até o nosso destino. Isso está acontecendo agora no México. Eu

não uso transporte motorizado para ir ao trabalho, apenas bicicleta, e só uso carro

quando chove. Sou dos afortunados que moram na parte central, mas, se morasse

em outra parte, seria muito mais difícil.

Essa é a hierarquia de mobilidade que está agora na lei de mobilidade do Distrito

Federal:  primeiro,  o  pedestre;  segundo,  o  ciclista;  terceiro,  o  transporte  público;

quarto, transporte de carga;  e,  por  último, os automóveis particulares.  Está sendo

implantada a política de adensamento, que está sendo muito eficaz. O adensamento

promove o uso de transportes que não são de transporte público, como bicicleta e até

caminhar. Essas são umas fotos do México na parte central. Estamos usando BRT,

que pode ser misturado e usado na mesma faixa com as bicicletas. Muitas ruas são
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para pedestres, têm ciclovias em todas as partes muito bem construídas.

Agora, a cultura na parte central do México é muito diferente do que era há oito

anos. Mas ainda temos muitas contradições. Essa parte está no centro do México, e

convido-os a irem lá para conhecer essa parte cultural e turística. Mas, nas partes

afastadas do centro, as  condições são assim.  O problema é que lá a maioria do

pessoal  usa  transporte  público.  Então  é  uma  coisa  boa  que,  na  parte  central,

estejamos  usando  o  transporte  sustentável,  e  muitas  pessoas  das  classes  alta  e

média estão trocando o carro pela bicicleta e a caminhada. Mas, ao mesmo tempo,

temos de promover a inclusão social para essa nova mobilidade de transporte.

A próxima batalha é tentar reduzir os mínimos de estacionamentos. Não é reduzir,

seria, em vez de ter mínimos, ter máximos de estacionamentos. Essa é a batalha, e o

pessoal do governo está de acordo, mas ainda temos um grande desafio, mais difícil

que ter transporte sustentável, infraestrutura para pedestre nas partes da periferia,

que é como mudar e fazer  com que os usos de emprego sejam mistos.  E outro

desafio é tentar frear o espraiamento das cidades, possivelmente por meio de um

subsídio  do  solo para construção de habitações de alta densidade para interesse

social nos centros da cidade, e aproveitar  também as partes industriais.  Agora as

indústrias não estão no México, elas se mudaram para outra cidade. Então temos

grandes extensões de terreno abandonadas, galpões industriais que poderiam ser

usados para construção de habitações, mas o desafio é difícil. É a primeira vez, no

Distrito Federal, que há pessoas no governo totalmente inseridas nessa política. O

problema é convencer e aculturar os moradores da cidade. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor. Informamos aos participantes que

as apresentações dos palestrantes estarão disponíveis, após o encontro estadual, na

internet, na página do evento no portal da Assembleia Legislativa. Com a palavra, os

representantes  da  Defensoria  Pública  de  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  Sra.  Cleide  Aparecida

Nepomuceno e Sr. Lucas Diz Simões.

Palavras da Sra. Cleide Aparecida Nepomuceno

Boa tarde a  todos.  Cumprimento os  representante da  Mesa,  na pessoa do seu
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presidente, deputado Adalclever Lopes. É um imenso prazer estar aqui. Meu nome é

Cleide, sou defensora pública e estou lotada na Defensoria Pública Especializada em

Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais.  Podemos  entender  que  direitos

humanos é sinônimo de direito fundamental, e toda defensoria pública trabalha com

direitos humanos, já que somos uma instituição voltada para a assistência jurídica,

integral e gratuita dos hipossuficientes. Isso se dá na forma coletiva ou individual.

No nosso núcleo de direitos humanos,  fazemos um recorte daquelas demandas

com  maior  vulnerabilidade  que  chegam.  Uma  dessas  demandas  é  a  de  conflito

fundiário  urbano,  que  pode  ser  entendido  como  a  disputa  pela  posse  ou  pela

propriedade da terra, ou quando esse direito à moradia fica vulnerável em virtude de

obras públicas que o ameaçam. Isso demandará a tutela do Estado.

Não estamos aqui para falar em planejamento, em mobilidade de transporte público

ou na prioridade que se dá ao transporte individual em detrimento do público. Mas, na

qualidade  de  defensores  públicos,  que  defendem  as  minorias  hipossuficientes,

estamos  aqui  para  falar  do  reflexo  das  obras  viárias  de  mobilidade  urbana  nas

minorias,  que  são  desapropriadas,  realocadas  e  removidas  do  seu  lugar  de

habitação, em decorrência dessas obras públicas. Devemos também lembrar dessas

pessoas, dessas minorias e desses pobres que suportam, mais que o restante da

sociedade, os ônus dessas obras viárias.

Observando e trabalhando nesses conflitos fundiários urbanos, especialmente nas

desapropriações causadas pelas obras de mobilidade urbana, verificamos que está

ocorrendo  o  fenômeno  de  “gentrificação”.  Essa  palavra  veio  do  inglês  e  foi

sistematizada pelo Prof. Neil Smith. Vamos usá-la de uma forma mais abrangente do

que  costuma  ser  usada.  Ela,  inicialmente,  foi  pensada  em  relação  aos  centros

urbanos  das  cidades  que  foram  revitalizadas,  que  sofreram  processos  de

urbanização,  de  embelezamento  e  que  tiveram  como  consequência  a  saída  da

população mais pobre, que usava aquele espaço. Essa população se viu obrigada a

se realocar em outro local, para dar lugar a outras pessoas de maior poder aquisitivo,

porque o valor dos aluguéis aumenta com o valor da revitalização e os moradores

antigos não dão conta de ficar naquele espaço.

Então  estamos  usando  essa  palavra  “gentrificação”  para  explicar  o  que  vem
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acontecendo em alguns locais  da cidade que acompanhamos.  A Via 210 de Belo

Horizonte ligou o Barreiro à Avenida Tereza Cristina. No Bairro Betânia, sobretudo nas

Ruas  Lótus  e  Amur,  foram  construídas  casas  em  um  processo  de  loteamento

clandestino, irregular. O proprietário daquelas grandes levas - não sei se isso se deu

pelo  parcelamento do solo junto ao Município de Belo Horizonte -  não cuidou de

registrar  os lotes, cada um com sua matrícula, e vendê-los individualmente, como

deveria ser.  Ele fez o loteamento, uma infraestrutura qualquer, e vendeu os lotes.

Então os  compradores  tinham o contrato  de compra  e venda,  mas não tinham o

registro da matrícula de cada lote. Veio o município, com a intenção de desapropriar o

imóvel, e se deparou com o problema, pois cada morador não tinha matrícula do lote.

O  que  aconteceu?  Foi  ofertada  aos  moradores  uma  indenização  somente  das

benfeitorias, e não da posse.

Defendemos  e  sustentamos  que  eles  tinham  direito  de  receber  tanto  pelas

benfeitorias quanto pela posse, como matéria de justiça e concretização do princípio

constitucional,  de que é possível  ocorrer desapropriações,  mas mediante prévia e

justa indenização. Entretanto esses processos ainda tramitam na Justiça.

A transparência mostra a foto de uma reportagem do Uai. Esse senhor é um dos

moradores. A consequência é que todos já saíram de lá. Ainda há uma ou duas casas

só.  Alguns  receberam  pelas  benfeitorias,  e  outros  ainda  aguardam  a  Justiça.  E,

semelhante  ao  processo  de  “gentrificação”,  eles  saíram  do  Bairro  Betânia,  bem

localizado,  onde  cada  um  tinha  sua  vida,  seu  local  de  trabalho,  contato  com  a

vizinhança,  sua locomoção,  e foram obrigados,  certamente,  a  ir  a  um lugar  mais

distante, em uma situação pior que a anterior. Por isso sustentamos que o processo é

semelhante à “gentrificação”.  O local  em que eles moravam deu lugar  a uma via

usada pelo restante da sociedade, contudo eles foram obrigados a sair de lá.

Situação semelhante  aconteceu  no Aglomerado da Serra  para  a  construção da

Avenida do Cardoso. Os moradores de lá foram indenizados pelas suas benfeitorias,

e não pela posse do terreno. Tiveram de sair da favela, muito bem localizada, para ir

a  local  mais  distante,  tendo  de  usar  mais  transporte  público.  Assim,  como

consequência,  houve  piora  na  qualidade  de  vida.  Esse  é  um  processo  de

“gentrificação”.
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Não estou sustentando - não é esse o objetivo - que obras públicas viárias não são

necessárias.  Meu  objetivo  aqui  é  sustentar  que  essas  populações  têm  de  ser

lembradas, que elas também têm direito à cidade e que temos de respeitar o princípio

do Estatuto da Cidade, que prega a distribuição equitativa do ônus e do bônus da

urbanização. Aqui está o tema da nossa palestra, que continuará a ser desenvolvida

pelo  meu  colega,  “Subdimensionamento  dos  custos  sociais  nas  obras  de

infraestrutura  de  transporte  e  'gentrificação':  entraves  à  mobilidade  urbana”.  Boa

tarde. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Agradecemos  à  ilustre  expositora.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Lucas

Simões.

Palavras do Sr. Lucas Diz Simões

Coube-me  aqui  complementar  a  palestra  da  colega  Cleide  Nepomuceno.  A

princípio, vou explicar o que a moradia tem a ver com a mobilidade urbana. O que

percebemos, na Defensoria Pública, é que o problema da política habitacional mal

planejada e mal  realizada gera um círculo vicioso,  retroalimentando a imobilidade

urbana.  Nas  apenas  as  obras  de  infraestrutura  urbana,  como  a  construção  de

rodovias,  com a  consequente  desocupação de  famílias,  sem alternativa  digna de

moradia,  implicam  o  engessamento  do  sistema  viário.  Na  verdade,  os  direitos

humanos e sociais são correlacionados. Sem o fornecimento de transporte adequado,

para que as pessoas cheguem em casa sem estresse psicológico, sem a educação

para sua higiene pessoal, o direito à saúde não é implementado. As características de

indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos trazem o conceito de que cada

um dos direitos deve ser pensado de forma conglobada.

Verificamos  que  os  espaços  públicos  estão  ficando  escassos  para  novos

empreendimentos, novas obras de adensamento urbano. Em Belo Horizonte, numa

obra pública viária, dificilmente não há remoção de pessoas das suas casas. Muitas

vezes o município prioriza locais onde há famílias carentes, porque o investimento

acaba saindo mais barato e elas acabam sendo removidas. A princípio, cria-se o falso

entendimento de que as famílias não têm direito à indenização por ocuparem terrenos

públicos. Com esse argumento, são oferecidas indenizações irrisórias, algo em torno
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de  R$10.000,00,  R$15.000,00.  Temos  o  exemplo  da  nova  rodoviária  de  Belo

Horizonte,  onde foram removidas famílias  que possuíam casas imensas e,  sob o

pretexto  de  que ficavam  em  terrenos  públicos,  a  prefeitura  oferecia  indenizações

muito baixas. O que está acontecendo? As pessoas estão sendo verdadeiramente

expulsas da cidade e acabam indo morar na periferia ou em outras cidades, apesar

de trabalharem no Centro. E as pessoas que moram na área central precisam do

valoroso trabalho desses profissionais. A obra viária feita para melhorar o sistema de

mobilidade urbana acaba agravando a situação, porque as famílias são removidas

para locais distantes. O Aglomerado da Serra é um grande exemplo disso. Muitas

vezes as imobiliárias pressionam a construção de empreendimentos nesses locais,

mas os trabalhadores das áreas centrais são deslocados. Isso gera problemas de

mobilidade urbana e de desemprego, porque o empregador já não paga mais duas

passagens para seus funcionários.

Soubemos de um dado muito interessante, publicado na revista  IstoÉ,  em 2000.

Pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro mostrou que 1/4 dos moradores de

rua possuía casa e só morava na rua porque não tinha dinheiro para pagar duas

passagens e voltar para a periferia. Eles ficavam na rua vendendo cachorro-quente,

dormindo sob marquises, voltando para casa nos finais de semana.  Dessa forma,

eles conseguiam pagar o seu próprio transporte.

Existe  o  programa habitacional  Vila  Viva,  em  Belo  Horizonte.  Foram  removidas

1.038 famílias para a construção de edificações, mas apenas 60% delas receberam

apartamentos, sendo que 40% receberam Bolsa Moradia de R$500,00, valor que não

possibilita o pagamento de aluguel em vilas e favelas.

Esse é o fluxo do círculo vicioso. A proposta da Defensoria Pública é que toda obra

de  mobilidade  urbana  deve  respeitar  a  Resolução  nº  1,  de  1986,  do  Conselho

Nacional do Meio Ambiente - Conama, que exige que toda obra pública de grande

porte precisa ter o Estudo de Impacto Ambiental - EIA-Rima. Mas esse estudo não

trata apenas da questão ambiental, da fauna e da flora, e sim dos impactos sociais.

A Resolução nº 317, do Ministério das Cidades, prevê que todas as obras públicas

feitas pelo PAC, obrigatoriamente, devem incluir, na composição do preço, não só o

preço da obra em si, mas também o preço da moradia para as pessoas que a estão
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perdendo.

É importante desmistificar o pensamento preconceituoso que nós, da classe média,

temos  muitas  vezes.  De  acordo  com  esse  pensamento,  as  famílias  invadiram  o

terreno para morarem ali. Belo Horizonte foi planejada para se desenvolver dentro da

Avenida do Contorno. Mas, com o crescimento da cidade, várias famílias que antes

tinham moradias  foram retiradas pelo  poder  público para que fossem construídos

edifícios públicos. Um exemplo disso é o Morro das Pedras, no alto da Avenida Raja

Gabaglia.  Muitas  famílias  que  moram  lá  moravam  dentro  do  contorno  de  Belo

Horizonte  e  foram retiradas.  O município  entregou a  elas  aquele  terreno  e  até  o

material de construção e lhes disse que morassem lá. Quase 100 anos depois, esse

mesmo município, que usurpou a propriedade da pessoa, aparece dizendo que ela é

invasora e que teria de sair de lá sem receber praticamente nada, já que receberia

apenas R$10.000,00.

Esse conceito está sendo mudado. Existem tratados de direitos humanos. A relatora

especial  da  ONU sobre  direito  à  moradia  adequada,  que até  é  uma brasileira,  a

Raquel  Rolnik,  tem  um  estudo  muito  interessante  sobre  isso  e  vários  tratados

internacionais em que diz que é preciso garantir moradia às pessoas antes de ser

viabilizada qualquer obra, senão elas precisarão voltar para o centro para trabalhar. Aí

a imobilidade urbana vai preponderar. Isso já acontece em outros lugares do mundo.

Em Nova York e em Londres, a perspectiva de se construírem moradias populares no

centro da cidade para que se garanta maior mobilidade urbana já existe. Em vários

outros países, estudos arquitetônicos e urbanísticos, na prática e na teoria, indicam

que  a  solução  mais  adequada  seria  essa.  Temos  casos  aqui  no  Vila  Viva,  por

exemplo, de pessoas que trabalhavam como carroceiros e que perderam sua casas.

Para elas foi indicado somente apartamento, e as pessoas não têm condições de lá

colocar seus cavalos e suas carroças. Isso gera um problema social, de mobilidade,

de saúde, uma sobretaxa nos custos da produção, porque o empregador vai precisar

pagar mais passagens. Isso gera um caos e um problema social muito grande. Meu

tempo já acabou?

Era  essa  a  mensagem  que  eu  queria  passar.  Esse  fluxo,  se  vocês  puderem

perceber... Apareceu aí? Vou pedir para colocar para mim, por favor. Achei que estava
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aparecendo. Aí. Este é o círculo vicioso que mencionei. Temos a imobilidade urbana.

O objetivo para solucioná-la é a construção de obras de infraestrutura de transporte,

contudo sem destinação de orçamento para um reassentamento digno da população.

Isso culminará na expulsão das famílias para a periferia e para outros municípios,

gerando aumento do número de trabalhadores residentes longe de seus postos de

trabalho, notadamente do centro, culminando no sobrefluxo do transporte no itinerário

áreas centrais-periferias. É um círculo vicioso.

A proposta da defensoria é que esse plano de mobilidade, que toda a discussão da

nova  lei  de  mobilidade  seja...  A própria  lei  de  mobilidade  prevê  que  devem  ser

viabilizados os custos, os ônus, os bônus e a mitigação dos custos sociais de toda

obra de mobilidade. É isso. Muito obrigado pela oportunidade.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor. Neste instante, daremos início aos

debates. Solicitamos aos que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam

objetivos e sucintos e dispensem a formalidade das saudações pessoais. Pedimos

também  que  entreguem  antes  sua  contribuição  por  escrito  à  assessoria.  Cada

participante disporá de 2 minutos para a intervenção. E, por favor, indiquem a qual

expositor  querem  perguntar.  Lembramos  que  a  leitura  e  a  apresentação  oral  de

questionamentos aos expositores serão feitas de acordo com o volume de inscrições

recebidas  e  que  eles,  após  todas  as  perguntas,  de  uma  só  vez  responderão

individualmente a cada uma.

Debates

O presidente - Para as perguntas orais, o Sr. Frederico Garcia Guimarães, da PUC

Minas, dirigida a William Antonio e José Carlos.

O Sr. Frederico Garcia Guimarães - Na verdade, sou do Núcleo Jurídico de Políticas

Públicas, projeto de extensão da PUC Minas. Antes de mais nada, Dr. Lucas e Dra.

Cleide, parabéns. Queria ouvir essa voz crítica e essa necessidade de integração de

todas  as  funções  sociais  da  cidade,  e  a  mobilidade  está  incluída  nelas.  Acho

exemplar o trabalho de vocês. Temos mais trabalho por aí, vem aí a tal da maior torre

da América Latina, temos agora a tal da Cidade Administrativa - mais uma, não é?
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Acho  que  vocês  têm  bastante  trabalho  pela  frente.  Parabéns.  Se  precisarem  da

gente, estamos à disposição para auxiliar.

Sr. Ulises, parabéns pela experiência. Penso que o senhor explicou bem a questão

da interligação da mobilidade com a habitação, sobre a qual a Dra. Cleide e o Dr.

Lucas discorreram, na visão do México.  Na verdade, o meu medo é o transporte

público em detrimento do transporte privado. Acho isso de uma certa perversão e vou

explicar o porquê. Nunca, repetindo o Lula, neste país houve uma inclusão social

como tal.  Se você der oportunidade àquele moço que trabalha numa fábrica X de

comprar sua moto ou mesmo um Fiat Uno que seja, que é o mais barato, você estará

dando oportunidade a ele de comprar e dará as linhas de crédito. Agora, dizer a ele:

“Olha, fulano, deixe o seu carro em casa e vá andar de ônibus”. Aí ele vai andar de

ônibus. Ônibus, o senhor sabe como está. O movimento que surgiu em São Paulo,

muito consciente, do passe livre é para demonstrar a vergonha que é a relação do

poder  público  com as  empresas.  Então,  acho isso  uma certa  perversidade.  Você

agora impõe outro tipo de procedimento. Talvez devesse ser o contrário, penso que

as empresas de ônibus tiveram muitos incentivos. Não é à toa que baixaram o preço,

através, aliás, de algumas isenções, tanto em nível nacional - porque a Dilma, em

maio,  o  fez  -  quanto  em cada  município.  Então,  é  preciso  rever  isso  um  pouco.

Gostaria que o senhor falasse sobre isso, por gentileza. E, mais uma vez, parabéns.

O presidente - Agora, o Sr. Anderson Pereira, do gabinete do vereador Gilson Reis,

para sua pergunta oral.

O Sr.  Anderson Pereira -  Boa tarde a todas e a todos.  A pergunta é dirigida  a

William Antonio. Gostaria de saber se também em Curitiba as empresas de ônibus ou

concessionárias  que  oferecem  esse  tipo  de  serviço  público  de  transporte  são

totalmente  particulares,  ou  seja,  pertencem  a  particulares.  Nesse  caso,  são

pouquíssimas  famílias  que  têm  esse  transporte  nas  mãos?  E  também,  no  seu

entendimento,  há  alguma  relação  entre  esse  tipo  de  incentivo  a  esse  modal  de

transporte, ao ônibus, que privilegia essas concessionárias, em detrimento do metrô

ou outro tipo de transporte de massa? Obrigado.

O presidente - Agora ouviremos a Sra. Margareth Oliveira Amaral, da UFMG.

A Sra. Margareth Oliveira Amaral - Boa tarde a todos. Minha pergunta é dirigida a
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um dos palestrantes, à escolha dos senhores. Por gentileza, comentem o seguinte:

em  Belo  Horizonte  o  sentimento  da  população  conclui  que  as  necessidades  do

cidadão, sobretudo quando usuário do transporte coletivo, são tratadas pelo poder

público conforme e dentro dos interesses dos setores privados, seja pelas empresas

dos consórcios, seja pelas indústrias automobilísticas ou da construção civil. Portanto,

pergunto  diretamente,  como  usuária  do  transporte  coletivo  há  mais  de  40  anos,

praticamente toda a minha vida civil:  há enganos ao afirmarmos que há enormes

prejuízos do interesse coletivo frente ao predomínio dos interesses financeiros?

O presidente - Vamos passar às perguntas escritas e, logo depois, os expositores

darão suas  respostas.  Pergunta  do  Sr.  Luciano  Medrado,  da  Setcemg,  dirigida  a

William Antonio e José Carlos:  “Muito foi  dito  sobre a movimentação de pessoas.

Solicito só uma palavrinha sobre a movimentação dos produtos, a logística urbana

para o abastecimento de cidades. Ou o abastecimento não é importante?”.

Pergunta  do  Prof.  Antônio  Cézar,  da  OAB,  dirigida  ao  Sr.  José  Carlos:  “Como

podemos classificar a educação do motorista de Goiânia e como esse fator impacta a

qualidade do trânsito? A fiscalização inibe e pune as transgressões?”.

Pergunta da Sra. Denise Bruschi, da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais,

dirigida ao  Sr.  William Antonio:  “Existe estudo da Universidade de Maringá ou do

Observatório das Metrópoles quanto ao efeito sobre a população que a melhoria do

sistema de mobilidade urbana e a redução da poluição e do nível de estresse podem

trazer?”.

Na ordem, com a palavra, o Sr. William Antonio para responder as perguntas dos

Srs. Frederico Garcia Guimarães e Anderson Pereira e da Sra. Margareth Oliveira,

que  fez  a  pergunta  a  todos  os  palestrantes.  Com  a  palavra,  o  nosso  primeiro

expositor.

O  Sr.  William  Antonio  Borges  -  Boa  tarde  novamente.  Vou  responder  algumas

perguntas que anotei.  Acredito que a primeira não foi dirigida a mim. Gostaria de

responder primeiramente ao Anderson. Lá em Curitiba as empresas são consórcios

privados, e são várias empresas no âmbito municipal e metropolitano. Em relação à

acessibilidade, não sei se entendi direito sua pergunta, mas é um sistema que não

está acessível a toda a região metropolitana; aos bairros periféricos, também não. Ela
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se  centraliza  num  vetor,  principalmente  nos  corredores  expressos,  onde  mora  a

população que possui carros. Problematizando além da sua pergunta, penso que um

fator que é um problema em Curitiba e que não foi inicialmente pensado é o fato de a

população que mora próximo ao transporte de massa não usá-lo, mas, sim, utilizar

carros. Há esse problema lá.

Agora, em relação a uma avaliação mais apurada do sistema de Curitiba, eu não

seria a pessoa mais indicada para falar, pois não desenvolvi minha tese sobre isso,

não  desenvolvi  nenhuma  pesquisa  especificamente  sobre  esse  tema.  Minhas

informações são como estudioso no campo da governança e da mobilidade em linhas

gerais, pela via do observatório.

Em relação aos incentivos, o governo do Estado do Paraná dá incentivo para o

transporte urbano, via ICMS sobre o óleo diesel, para as Regiões Metropolitanas de

Curitiba, Maringá e Londrina.

Existe também um subsídio por parte do governo do estado que estava na casa de

R$64.000.000,00.  Agora  a  Prefeitura  de  Curitiba  assumiu  um  terço  disso,  pois  o

governo alega falta de recursos para manter o benefício. Recentemente houve crise

no acerto dessa integração pelo fato de o governo alegar falta de condições para

sustentar  isso.  Então,  ocorreria  uma  desintegração  do  sistema  com  a  região

metropolitana, pois os municípios do entorno de Curitiba não têm condições de arcar

com esse custo. E a empresa operaria no prejuízo, pois é um sistema que dá prejuízo

metropolitano. A Prefeitura de Curitiba assumiu um terço, e o governo, dois terços.

Em  relação  ao  metrô,  teríamos  de  compreender  melhor,  a  fundo,  os  vínculos

institucionais que constrangem as políticas de mobilidade em Curitiba. E não tenho

como opinar sobre isso. Não sei se existe uma disputa entre as empresas de ônibus e

uma possível linha de metrô. Não sei se existe ali uma articulação em prol de um

desestímulo à implantação de um metrô em Curitiba. Sei que existe um projeto e há

um campo de interesse. Tem de prevalecer o interesse da população e do cidadão de

andar e percorrer a cidade, deixando o seu carro em casa.

Respondendo ao Luciano, sobre o abastecimento, que é uma importante questão a

ser pensada no âmbito do plano da mobilidade, é que a mobilidade abarca todos os

tipos de trânsito pela cidade. E há trânsito que precisa de ser pensado, pois, quando
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ele percorre ou ocupa todas as ruas da cidade, não é interessante. Neste campo é

fundamental o plano de mobilidade dialogar com o plano diretor - não só neste plano,

mas neste também. Quando penso em planejar o uso e a ocupação do solo urbano,

já estou pensando em mobilidade. Quando penso em liberar áreas para ocupação

industrial,  comercial  ou  vários  tipos  de  uso,  preciso  pensar  na  funcionalidade  do

território.  Não  há  como dizer  que  isso  não  é  importante,  muito  pelo  contrário,  é

fundamental.

Avançando  para  os  estudos  sobre  a  mobilidade:  na  Universidade  Estadual  de

Maringá existe um núcleo do Observatório das Metrópoles, que tem como sede o

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do

Rio de Janeiro. No caso, existem pesquisas realizadas em rede por meio de todos os

núcleos desse observatório e também localizadas. Das pesquisas realizadas, posso

dizer  que  temos  leituras  sobre  a  quantidade  de  pessoas  que  circulam  pelas

aglomerações  urbanas,  em  função  da  educação,  do  trabalho  e  da  mobilidade

pendular.  Associadas  a  essa  leitura  direta  sobre  mobilidade,  todas  as  pesquisas

referentes à ocupação e ao tipo de ocupação do solo metropolitano também auxiliam

no pensar o planejamento do transporte e da mobilidade. Não existe uma proposta ou

um plano de diálogo do governo do estado com o município, principalmente com os

municípios da região metropolitana. Isso não existe.

Existem  pesquisas  dialogadas  com  o  Ministério  das  Cidades,  diagnósticos

realizados  que  mapeiam  esse  fluxo.  Mas,  com  certeza,  o  Observatório  das

Metrópoles, eu diria, é o núcleo que procura diagnosticar esses problemas e auxiliar

no  processo por  meio da disseminação de informações relativas a formulação de

políticas públicas. O poder público, por meio do Legislativo, do Executivo, também da

sociedade  civil,  no  caso,  precisa  sempre  dialogar  com  as  universidades,  com

institutos de pesquisas. Penso que, antes de existirem as diferenças, estamos todos

pensando  sobre  um  território.  E  é  importante  que  elas  existam  para  que

amadureçamos  a  decisão  e  construamos  uma  realidade  mais  interessante  para

todos. Até mesmo no que há de mais difícil - eu invado aqui a pergunta direcionada à

Cleide -, no grande desafio que é superarmos os interesses que se estabelecem no

campo  do  mercado  imobiliário  e  também  no  setor  industrial.  O  exercício  da
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democracia no campo da mobilidade urbana precisa encampar esse desafio.

O presidente - Com a palavra, o Sr. José Carlos Xavier (Grafite), para responder

aos questionamentos.

O Sr. José Carlos Xavier (Grafite) - Obrigado pelas perguntas. Quanto à pergunta

do  Prof.  Luciano,  da  PUC,  com  relação ao  uso  do  veículo,  o  ex-presidente  Lula

captura, no discurso, com muita facilidade o sentimento da população. Não é à toa

que ele foi presidente por duas vezes, com um discurso muito eficiente - e eu nunca

fui nem vereador, porque o meu discurso é muito ruim.

Na realidade, essa posição dele com relação ao uso do veículo foi manifesta da

seguinte forma: agora que o metalúrgico pode ter carro, vêm vocês com este discurso

de que não pode andar de carro. Ele parte de uma premissa absolutamente falsa. O

que está na cidade, aí, demonstra isso. A premissa falsa é a de que todo mundo pode

ter carro e todo mundo vai poder usar o carro como sempre usou, todo mundo vai

poder  usar  o  carro  como  ele  aparece  nas  propagandas  das  montadoras.  Essa

premissa é falsa, e a prova está aí. Nem todo mundo tem carro.

A posse de veículo no Brasil,  como eu disse na apresentação,  é equivalente à

posse de veículo na Europa na década de 1980 -  em 1985,  1986.  E as  cidades

pararam. Pararam na Europa, pararam nos Estados Unidos. O que precisa mudar é

esse conceito de que podemos ter o carro... E podemos, sim, e tomara que possamos

ter carros SUVs, carros de passeio. Agora, precisamos ter consciência de que não

poderemos usar da forma como sempre se usou. Não há faixa de rolamento para

todo mundo, a cidade não vai possibilitar isso, porque os custos são muito altos, e há

a inclusão urbana, a destruição da cidade, dos espaços verdes e de tudo aquilo que

conhecemos. E não vamos ter como estacionar esse carro nos locais de interesse,

nos locais que vamos acessar. Isso tem de ser visto.

Uma coisa é o discurso, e o Lula está certo em fazer o discurso, ainda mais para

justificar  as políticas corretas  e questionáveis  que tomou durante a vida;  algumas

questionáveis do ponto de vista da mobilidade urbana. Mas o fato é que precisamos

mudar  não  a  consciência  de  que  é  bom ter  carro.  É  bom  ter  carro.  Quem  dera

pudéssemos  prescindir  de  um  transporte  coletivo  e  todo  mundo  ter  sua

individualidade garantida, poder climatizar o veículo, colocar o som no volume que
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quisesse e andasse. Isso desde que pudéssemos sair da nossa casa, parar na porta

do nosso serviço, mas desde que não tivéssemos de escolher o horário em função do

congestionamento.  Até  porque  hoje,  em  alguns  lugares,  quem  tem  carro  está

levantando  mais  cedo  do  que  quem  anda  de  ônibus,  para  não  ficar  no

congestionamento e chegar mais tarde no serviço.

É isso que é precisa perceber. Não há contradição entre posse e uso. O uso é uma

coisa que precisa ser discutida. Carro não é como um perfume que compro e uso e

não afeto ninguém - a não ser que alguém não goste do cheiro; carro eu compro e,

quando uso, afeto todo mundo. Eu uso o espaço que todo mundo está financiando. É

disso que se precisa ter consciência.

Ninguém está preconizando o fim dos carros, apesar de haver cidades europeias

que colocam na sua lei de edificação e na lei de uso do solo: no corredor tal eu vou

deixar construir edifício tão mais alto ou com mais apartamentos quanto menos vagas

de carro houver. Então, se um empreendedor for construir um edifício sem vaga de

estacionamento,  ele  constrói  40  apartamentos;  se  ele  for  construir  com  vagas,

constrói  10  apartamentos  naquele  mesmo  terreno.  São  discussões  que  já  estão

sendo levadas a efeito nas cidades. Questiona-se muito o uso dos carros. Em alguns

seminários o pessoal brinca que os 20 carros que o Roberto Carlos tem não afetam

em  nada  o  trânsito,  que  ele  podia  ter  40  carros  guardados  na  sua  garagem.  O

problema é se esses carros forem para as ruas, para disputar o espaço viário com

todo mundo. Felizmente, eles ficam na garagem, como peças de colecionador.

O Luciano falou da logística de cargas. Nós, que viemos do transporte coletivo, às

vezes ficamos discutindo, falando das pessoas, dos modos e nos esquecemos de

falar das cargas. É verdade, isso é um erro. Na realidade, um dos itens essenciais do

plano de mobilidade é a discussão da logística de cargas e do transporte de produtos

nas  cidades.  A discussão  sobre  polos  atacadistas.  Toda  cidade  antiga  tem  polo

atacadista em seu centro, que provoca o maior transtorno no trânsito. É a discussão

sobre veículos adequados.

Em 2000, estive no México, onde o Ulises mora. Fui à cidade de Puebla e verifiquei

que  não  entrava  caminhão  no  centro  para  distribuir  carga,  somente  veículos

pequenos,  adequados  para  aquele  tipo  de  uso  na cidade.  Em  várias  cidades  do
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Brasil,  vemos  caminhão trucado deixando  refrigerantes  na  porta  de  um  barzinho,

parado em fila  dupla.  É uma coisa absolutamente inadequada, que nos remete à

discussão  sobre  faixas  para  carga  e  descarga.  Já  foi  falado  aqui  sobre  cargas

perigosas. Isso tudo está no plano de mobilidade e precisa ser tratado quando ele for

definido.

A última questão foi  colocada pelo Antônio César,  que fala dos motoristas  e de

fiscalização. Primeiro acho que a questão da educação para o trânsito é necessária

porque justifica uma série de processos, mas é muito mistificador esse negócio da

educação. Um dos exemplos que tenho vem de Belo Horizonte. Uma vez assisti a um

filme em Belo Horizonte, da década de 1930, em que o cidadão passava num lugar

que já tinha um semáforo. Então pensei que já havia semáforo na década de 1930, e

até hoje há gente furando sinal vermelho porque diz que não há educação para o

trânsito e tal. Já nascemos com todas essas regras colocadas - mão, contramão, não

estacionar em local proibido, não parar em fila dupla, não avançar semáforo, mais

recentemente a velocidade controlada por radar - e insistimos em desobedecer pela

questão  da  individualidade,  que  está  acima de  qualquer  outra  coisa.  Então  esse

negócio  de  educação  é  necessário,  mas  é  relativo.  O  que  realmente  pune  é  a

fiscalização, não há dúvida disso. É o custo no bolso, o que dói no bolso, que é mais

eficaz para o controle de trânsito, vocês todos sabem disso. Todos nós cometemos

infrações de trânsito e sabemos como dói no bolso uma infração que cometemos.

Alguns reagem, falam que não cometeram, mas, na realidade, a maior parte é fruto

de inobservância mesmo.

Mais uma vez devemos acabar com esse complexo tupiniquim de achar que somos

mais mal-educados que os outros. Todo mundo que já viajou a outros países percebe

que  há  infração  no  mundo  inteiro,  desde  que  não  haja  fiscalização.  Se  houver

fiscalização eficiente, as infrações serão reduzidas; se não houver, subirá o número

de infrações. Quando há fiscalização eficiente, as multas caem, porque, no nível mais

alto, quando ela é aleatória, espontânea, atinge um patamar baixo daquele infrator

contumaz, mas não sobe mais do que aquilo.

Para concluir, e desculpem por ter-me alongado um pouco, quando a sinalização é

mal colocada e a fiscalização é mal gerenciada, pode parecer que há uma indústria
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de  multa;  quando  a  fiscalização  é  tremendamente  eficiente,  feita  com  técnica

adequada, obedecendo às leis,  não há indústria de multa,  mas uma redução das

multas e um trânsito muito mais seguro e eficiente.

O presidente - Com a palavra, para responder aos questionamentos, o Sr. Ulises

Navarro, diretor técnico de Mobilidade Sustentável para a América Latina.

O Sr. Ulises Navarro - Creio que a pergunta era como o governo tem uma política

quanto  aos  interesses  públicos,  dando  prioridade  aos  interesses  privados  na

proporção do serviço. Não conheço com muitos detalhes a situação do Brasil, mas o

transporte público é um serviço público. Geralmente, na América Latina, o serviço

público de transporte de ônibus é quase totalmente insustentável do ponto de vista

financeiro.  Então,  aqui  estamos  com  um  problema.  Tem  de  ser  financeiramente

sustentável para não ser subsídio e, ao mesmo tempo, ter uma tarifa baixa.

Esse  é  um  problema  um  pouco  grande,  porque  a  qualidade  tem  de  ser  (-

Incompreensível.).  A  qualidade  (-  Incompreensível.).  No  México,  estamos  vendo

agora que trocaram o sistema bagunçado que temos de terceiros, que é um sistema

homem-caminhão.  Na  maioria  dos  transportes  no  Distrito  Federal,  na  cidade  do

México, não há empresas grandes. Uma pessoa que possui um ou dois ônibus é que

(- Incompreensível.) delas. Então é uma empresa muito pequena, que não tem muito

poder  nem pressão no governo  para  subir  as  tarifas.  Quando são pequeninos,  o

governo  (-  Incompreensível.)  a  tarefa,  mas  o  pessoal  que  faz  a  operação  dos

transportes  não  tem  dinheiro  suficiente  para  recuperar  o  investimento  e  dar  a

manutenção adequada ao sistema. Portanto, temos um sistema muito ruim na parte

da segurança e do conforto, mas muito barato.

O  que  tem  acontecido  agora  com  os  novas  empresas  que  estão  operando  o

sistema de Metrobús e têm um bom sistema de financiamento...  No Metrobús, há

empresas grandes, boa manutenção e qualidade no sistema de transporte. Então há

uma pressão muito forte de subir a tarifa.

Não  sei  se  ter  grande  tarifa  do  Metrobús  é  o  adequado.  Penso que temos  de

conseguir uma fórmula para obter uma tarifa social e, ao mesmo tempo, sustentável.

Então entra a questão de integração tarifária e a parte de tentar subsidiar as viagens

mais longas, feitas pelo pessoal mais pobre, com viagens mais curtas. Além disso,
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tentar fazer com que a classe de renda média use outra vez o transporte público.

Como ela mora perto do emprego, vai ter viagens mais curtas e pagar uma tarifa

plana que subsidiará as viagens mais longas. Esse é um exercício financeiro bastante

difícil de ser feito, mas é a única forma que posso ver num sistema financeiramente

sustentável e, ao mesmo tempo, socialmente possível. O governo tem de ser forte.

Uma vez que há empresas grandes operando o transporte público, a pressão política

e financeira é muito grande para subirem as tarifas.

Só quero fazer  um comentário.  Não sei  se entendi  bem, mas ouvi  que há uma

concorrência entre o ônibus e (- Incompreensível.) do metrô para ônibus. Não temos

de pensar no sistema de transporte dessa forma. Ônibus é um operador de transporte

público, e metrô é outro. Não podem brigar (- Incompreensível.). É preciso que se

complementem e se integrem. Não é que (- Incompreensível.) metrô, quero implantá-

lo e encontrar o ônibus. Não. O problema é que o metrô é muito caro. Aliás, 1km da

linha  do  metrô  no  México  custou  US$200.000.000,00.  Isso  é  caríssimo.  Com

US$200.000.000,00 por 1km pode-se fazer 20km de BRT e muitas ciclovias, e tudo

isso no mesmo projeto.

Então esse é o problema com o metrô. Se você vai investir o dinheiro público, tem

de ter certeza de que a demanda justifica a inversão. Então não estamos investindo

no metrô, mas tem de ser um investimento público importante, senão você vai pegar

o  dinheiro  só  para  fazer  1km,  2km  de  metrô  e  não  poderá  construir  escolas  e

hospitais,  coisas  ainda  mais  importantes  do  que  o  transporte,  ou  tão  importante

quanto o transporte. Então, parte do dinheiro público não vamos aplicar no transporte

público.

Outra pergunta: “Como é a ocupação das faixas de bicicletas e ônibus no México?

Como são compartilhadas?”. Bicicleta e ônibus no México são compartilhados apenas

na Linha 4 do Metrobús. No resto das linhas não o são, mas são invadidas. Outras

linhas são de alta velocidade, onde os ônibus vão a 60 quilômetros por hora. Há uma

diferença muito grande da velocidade da bicicleta, que chega a 15 quilômetros por

hora em média. Então é perigoso. Mas ainda assim é invadida, porque é uma faixa

que tem ônibus a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, e parece, como disse o meu

amigo José Carlos, que não está sendo utilizada, mas leva muito mais pessoas. Mas
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é um perigo. O que está acontecendo agora no centro é o compartilhamento, porque

a velocidade dos ônibus é muito baixa, não é um BRT de grande velocidade, é um

BRT no centro da cidade, no centro histórico, que é muito bonito. Nos outros casos,

na Linha 4, que está sendo construída no México, o que estão fazendo para impedir

que  as  pessoas  invadam  a  faixa  do  ônibus  é  construir  uma  ciclovia  paralela  ao

corredor,  mas  paralela  à  faixa  direita,  pegando  uma  parte  da  faixa  dos  veículos

particulares, e o resto do trânsito é misto.

Acidentes entre bicicletas e ônibus acontecem quando ocorre invasão do corredor.

Temos uma morte e uns outros acidentes. Mas, quando se tem faixas totalmente

cheias de tráfego, com uma confusão muito grande, e faixas pequeninas, em que não

dá para andar de bicicleta, e o ciclista vê a faixa do ônibus, é uma tentação. A melhor

coisa a fazer é construir uma faixa para bicicletas, uma faixa de 2m, uma ciclovia boa.

Assim podem conviver. Ou, então, coloca-se um transporte do tipo BRT, que não vai

ser muito rápido, de velocidade baixa, e compartilha-se com a ciclovia.

O presidente - Muito obrigado. Passo a palavra à Cleide Aparecida Nepomuceno e

ao Lucas Diz Simões para responder aos questionamentos.

A defensora pública  Cleide  Aparecida  Nepomuceno -  Mais  uma vez,  boa tarde.

Gostei muito da provocação que a Sra. Margareth Oliveira fez sobre esse assunto,

que  está  em  um  contexto  bem  recente.  Vimos  recentemente  as  manifestações

populares que começaram com a discussão da tarifa zero do transporte público. Isso

teve  como  consequência  a  reação  de  vários  municípios,  dos  governantes  e  do

governo federal com a redução da tarifação sobre o valor do transporte público.

Porém,  sinto  carência  da  discussão  a  respeito  da  revisão  dos  contratos  de

concessão do transporte público. Aí, sim, mexendo nos interesses privados dessas

empresas que também têm sua parcela de responsabilidade na qualidade desses

serviços. Não estou aqui sendo leviana em afirmar que há lucro abusivo ou qualquer

outra coisa. Estou dizendo que sinto carência de uma discussão a respeito da revisão

dos contratos de concessão do serviço público.

Agora vemos que a PEC nº 31 também está em discussão para desoneração da

tarifa do transporte público transformando em serviço essencial para os cidadãos, da

mesma forma que saúde e educação. Será que dentro dessa discussão discutiremos
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como seria estatizar esse serviço público? Se virmos somente a exoneração da tarifa,

será que essas mesmas sociedades e empresários lucrarão da mesma forma? O

assunto está aí e realmente tem de ser discutido. Margareth, você foi muito feliz em

sua colocação. Você quer complementar alguma coisa?

O defensor público Lucas Diz Simões - Queria só lembrar que, por ocasião das

manifestações populares que ocorreram principalmente na Câmara Municipal de Belo

Horizonte,  a  Defensoria  Pública  de  Direitos  Humanos  foi  provocada  sobre  esse

assunto.  Temos  aliás  um  processo  administrativo  de  instrução  para  averiguar  a

revisão tarifária, que ainda está em andamento para eventuais adoções de medidas

cabíveis.  Como é  uma questão  muito  complexa,  que  envolve  não  só  a  questão

jurídica, mas a contábil e a financeira, que demanda uma análise muito delicada, ela

realmente  está  em  fase  de  maturação,  de  conclusão.  Muitos  documentos  ainda

precisam ser analisados, mas, nesse ponto, a assessoria está analisando não apenas

a questão problemática da tarifa, mas da qualidade de serviços, de reclamações, cujo

transporte coletivo passa muito cheio, não cumpre horários, tem fornecimento aquém

do  que  deve  ser  feito  nos  finais  de  semana,  quando  a  pessoa  precisa  desse

transporte para seu lazer, não apenas para o trabalho em seu dia a dia. É isso o que

queria dizer.

O presidente - Queria agradecer a vocês. Tenho uma pergunta da Vanessa Duarte,

do  Movimento  Nossa  BH,  dirigida  a  todos  os  palestrantes:  “Qual  a  abordagem

adotada  pelas  cidades  dos  palestrantes  presentes  à  mesa  em  suas  políticas  de

mobilidade frente  à  política  nacional  de  mudanças  climáticas?”.  Agora  passarei  a

palavra ao Sr. José Carlos Xavier (Grafite), para responder os questionamentos.

O Sr.  José Carlos  Xavier  -  Tenho quatro  perguntas  para  responder,  mais  essa

trazida  pelo  deputado.  A primeira  é  do  Marcelo  Vieira:  “Como  ocorre  o  arranjo

metropolitano para gestão do transporte metropolitano? Qual a participação dos entes

federados?”. Vou falar rapidamente sobre a situação da minha cidade, Goiânia. Por

meio de leis complementares estaduais e da alteração da lei orgânica dos municípios,

foi  criada  uma  câmara  deliberativa,  que  tem  a  participação  do  estado  e  dos

municípios,  ou  seja,  da  capital  e  dos  municípios  da  região  metropolitana  ali

representados.  Em Goiânia  predominam os municípios,  ou  seja,  eles  são maioria
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nessa câmara. Os municípios não são capazes de tomar decisões isoladas, porque

representam 50%. O Município de Goiânia representa 50%, os demais municípios

25%, e o Estado de Goiás 25%. Disse que eles não são capazes de tomar decisões

isoladas porque as decisões numa câmara dessa natureza nunca são votadas, mas

obtidas através de consenso. Mesmo que demore, busca-se o consenso porque, se

essas  estruturas  de  compartilhamento  com  as  atribuições  distintas  que  nosso

espectro  federativo  apresenta  virarem  uma  assembleia  ou  as  decisões  forem

tomadas por escrutínio, elas acabam se arrebentando, porque as pessoas recuam e

voltam a suas atribuições originárias alterando até mesmo leis. Mesmo que essas leis

sejam  complementares,  são  passíveis  de  serem  alteradas  novamente  pela

assembleia legislativa ou pelas câmaras municipais.

Então,  é esse o arranjo de Goiânia,  em que predominam os municípios, mas a

câmara é presidida  por  um representante  de órgão estadual.  Recife é  uma outra

experiência em que o estado tem maioria. Talvez, pelo próprio desenho da rede. O

Município de Goiânia tem a maior parte do transporte metropolitano, e em Recife,

pela natureza da cidade, o estado, que fazia o transporte de ligação, tem o transporte

metropolitano  maior.  Lá  o  estado  predomina,  e  em  Goiânia  alguns  municípios

predominam.  Predominam  no  tocante  a  ter  maioria,  mas  não  significa  que  essa

maioria  seja  exercida  dessa  forma impositiva.  São  os  dois  exemplos  de  arranjos

metropolitanos que existem no Brasil hoje. Curitiba atua mediante um convênio com o

estado, em que a Urbs faz a gestão do transporte municipal e metropolitano, e outras

cidades  estão  buscando  essa  unificação  da  gestão  metropolitana.  Não  é  muito

simples  porque  as  estruturas  existem  e  o  mercado  está  organizado  de  forma

metropolitana.  No  caso  de  Belo  Horizonte,  há  linhas  metropolitanas  devidamente

organizadas,  com  sua  matriz  instituída;  há  linhas  municipais  em  Belo  Horizonte,

Contagem e outras cidades, as quais são licitadas e instituídas. Alterar isso não é um

processo muito simples. Tanto Goiânia quanto Recife originariamente tinham redes

metropolitanas já instituídas, e foi mais fácil implantar ações metropolitanas. Essa é

uma busca  de  cada  cidade  e  região,  conforme  o  modelo  mais  adequado  à  sua

realidade. Pode ser pleno, como é o caso de Recife e Goiânia, e pode ser um modelo

que atue conjuntamente em algumas decisões metropolitanas fundamentais e não
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atue em outras. Cada região deve buscar o seu modelo.

A Sra. Haydée Svab pergunta: “Entre os pontos do pacto nacional da mobilidade

não vi nada que tocasse no direito a informações da cidade. O que pensa sobre isso?

Como isso  poderia  se  dar?”.  É  verdade,  no  pacto  há  essa falha  porque  não  se

especificou um ponto relacionado a isso. A Lei nº 12.687 trata disso muito bem porque

fala do direito à informação, equipara o serviço de transporte a outros serviços, e o

Código de Defesa do Consumidor se aplica também às discussões relacionadas ao

transporte,  e  um  dos  direitos  é  à  informação,  no  sentido  mais  amplo.  Não  só

informação a respeito dos pontos de parada, linhas e horários, mas a respeito da

estrutura de cálculo, por exemplo. Por mais que se diga às pessoas que o subsídio

cruzado que permite a redução de tarifa do estudante ou do idoso é transferido aos

demais  usuários,  as  pessoas  não  entendem,  porque  nunca  foi  esclarecido

devidamente como isso é feito. É um direito à informação que as pessoas têm, e é

bom que tenham essa informação para orientar seus deputados e representantes a

tomarem decisões na hora de definir  uma gratuidade,  uma isenção,  ou que essa

isenção tenha uma fonte externa definida, como a lei também preconiza. Que não se

criem isenções para serem absorvidas no subsídio cruzado das linhas com o sistema,

mas que sejam financiadas por meio externo. É fundamental que o pacto que está

sendo engendrado toque nessa questão da informação e da participação social. Sem

participação,  ficamos  reféns  de  quem  tem  o  poder  e  pode  interferir  mais  nas

decisões.

O Sr.  Cláudio Spiguel  pergunta:  “Há algum esforço político sendo feito  junto  às

montadoras de veículos motorizados e ao sistema tributário associado para viabilizar

sua agenda apresentada?”. Eu desconheço. Há alguns fóruns de que a Anfavea e as

montadoras  participam,  mas  o  que há de mais  evoluído  é  o  veículo  limpo,  carro

elétrico, carro híbrido. O Renato brinca dizendo que vai ser maravilhoso, estaremos

todos perdidos dentro de um congestionamento limpo, sem poluição, mas estaremos

todos parados.

Acho  que  há  a  necessidade  de  fazer  um  esforço,  especialmente  na  questão

tributária,  fiscal,  porque  a  maior  parte  dos  impostos  que  incidem  hoje  sobre  os

veículos são patrimonialistas. O cidadão paga o mesmo imposto, independentemente
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de ter um carro no interior de Minas, numa cidadezinha bem pequena, ou no centro

de Belo Horizonte, uma cidade extremamente congestionada. Isso precisa mudar e

ser discutido. A taxação tem de ser mais pelo uso que pela posse ou pelo patrimônio

do  veículo.  Aí,  sim,  quem  andar  no  centro  de  Belo  Horizonte  poderá  ser

eventualmente taxado, se essa for uma decisão do município.

Quem estiver de férias, com o carro numa cidade no interior ou num local em que o

custo da implantação da infraestrutura não é tão alto e o espaço não é tão caro, vai

poder ter impostos menores. Essa é uma forma de estimular até mesmo o uso do

transporte público e de desestimular o uso do transporte individual.

Acho que essa discussão é extremamente necessária. A última pergunta é sobre

ferrovias para transporte de cargas. Não consigo imaginar a construção de ferrovias

nas cidades para transporte de cargas. Temos vários trechos de ferrovias ociosos em

várias capitais brasileiras que poderiam ser utilizados, sim, até eventualmente, para

transporte de passageiros. Há uma forçação de barra em alguns casos, porque a

ferrovia não atende bem aos desejos de deslocamento da população, e alguém pode

falar: “O Brasil precisa ser ferroviário. Devem implantar ali uma ferrovia”. A rede de

transportes é mais complexa que tudo.

O  presidente  -  Desculpe-me  interrompê-lo,  mas  parece  que  quem  formulou  a

pergunta achou que ela não foi feita dessa forma.

A Sra. Vanessa Duarte - O senhor citou o meu nome, Vanessa, nessa pergunta,

mas minha pergunta foi sobre o plano de mobilidade urbana frente à política nacional

de mudanças climáticas. Gostaria de saber como esse tema está sendo abordado e

elencado nas cidades. A minha pergunta foi a primeira a ser lida.

O Sr. José Carlos Xavier - Eu estava falando sobre a pergunta do Bernardo Ávila,

da Unifei, relacionada à questão do transporte ferroviário. Há espaço nas cidades,

sim.  São  Paulo,  por  exemplo,  tem  uma  rede  ferroviária  imensa,  a  CPTM,  que

transporta  um  volume  muito  grande  de  passageiros  na  capital  e  na  região

metropolitana. É uma rede que poderia até mesmo ser utilizada com outros projetos

urbanos. Há espaços imensos destinados a essa rede, que poderiam ser utilizados

em projetos habitacionais e de outra natureza, para complementar isso.

Acho que o transporte ferroviário regional que vemos em outros países - São Paulo
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já tem - não é adaptado em outras cidades, porque o espaço é caríssimo. É preciso

construir redes. Estou teorizando uma questão para ser vista à luz da realidade local.

A Vanessa,  do Movimento Nossa BH, faz essa pergunta:  “Qual  é a abordagem

adotada  pelas  cidades  dos  palestrantes  presentes  à  mesa  em  suas  políticas  de

mobilidade, frente à política nacional de mudanças climáticas?”.

Vou  falar  da  minha  cidade.  Lá,  essa  abordagem  é  quase  zero.  Não  há  nada

efetivamente  voltado para  isso,  não há diretriz,  a  não ser  as  diretrizes  nacionais,

relacionadas  à  mudança  de  matriz  de  combustíveis.  As  iniciativas  levam  a  uma

redução dos impactos dessas emissões. Por exemplo, um BRT - o Ulises pode falar

isso com mais proficiência -, só na organização dos ônibus, reduzindo a aceleração e

a desaceleração, normalizando melhor a velocidade, transporta muita gente e, com

certeza, o saldo, a razão entre volume transportado e emissões, é muito menor do

que em um sistema de ônibus sem BRT, sem ser organizado, e muitas vezes menor

do que transportar essas pessoas em automóveis. Um veículo bem articulado num

BRT, com velocidade constante, com menos aceleração e desaceleração, transporta

250  pessoas  e  emite  muito  menos  gases  que  250  veículos  transportando  essas

pessoas.

As iniciativas da minha cidade levam a uma redução, mas é uma pena que essa

questão não esteja sendo tratada como diretriz do projeto. Temos de evoluir para isso.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Ulises Navarro, diretor técnico de Mobilidade

Sustentável para a América Latina. Ele vai responder a mais um questionamento.

O Sr. Ulises Navarro - A primeira pergunta é dirigida a todos os palestrantes: “Como

é a abordagem adotada pela cidade do México frente à política nacional de mudança

climática?”. É a mesma do Brasil. A principal razão para isso foi a implementação dos

corredores de transporte público. Além disso, há também o programa de controle das

emissões  dos  veículos  privados.  A  cada  seis  meses  as  pessoas  que  usam  o

transporte  privado  têm  de  levar  os  carros  para  fazer  um  controle  específico  das

emissões. Isso tem baixado bastante as emissões. A outra parte é o uso do transporte

público,  mas ainda não conseguimos,  de forma significativa,  que as pessoas que

usam carros passem a usar o transporte público.  Agora estamos começando uma

política  para  reduzir  estacionamentos,  implementando  uma  série  de  medidas  de
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remanejamento  do  tráfego  para  baixar  a  demanda  do  transporte  privado.  A

implementação dos  corredores  do  BRT foi  exitosa,  os  corredores  insurgentes  até

conseguiram obter bônus de carbono no mercado. É uma venda de marketing, que é

outra coisa. São apenas €$200.000,00 ao ano, o que não é muito, mas é muito bom

para a parte de marketing do sistema. O problema com os bônus de carbono é que

você consegue vender só 25% do que reduz na parte dos bônus de carbono. Temos

conhecimento de que, na implantação do sistema de BRT, a redução é maior do que

se consegue vender.

O  restante  se  refere  à  parte  da  bicicleta.  Agora,  como a  bicicleta  está  ficando

chique,  muitas  pessoas  não  usam  o  carro  e  usam  bicicleta.  Essa  é  uma  troca

importante do transporte privado e do transporte público. Com certeza, como disse o

Grafite, o transporte privado é o maior contaminante da cidade.

Esqueci de responder uma pergunta na outra parte sobre campanhas educacionais

voltadas a motoristas de ônibus que usam faixas compartilhadas com os ciclistas. Os

motoristas recebem ordem para não andarem a mais de 40km por hora. Portanto,

nesse corredor os motoristas vão mais lento do que em outras faixas.

O presidente - Obrigado. Passo a palavra ao Sr. William Antonio Borges, professor

da Universidade de Maringá, para responder aos questionamentos.

O Sr. William Antonio Borges - Vou começar pela pergunta encaminhada a todos.

Vou lê-la  novamente:  “Qual  a abordagem adotada pelas  cidades dos palestrantes

presentes  à  mesa  e  suas  políticas  de  mobilidade  frente  à  política  nacional  de

mudanças  climáticas?”.  Quanto  a  Maringá,  não  existe  nada  significativo,  existem

ideias e planos: ciclovias, VLT, metrô de superfície, ligando a Região Metropolitana de

Maringá  à  de  Londrina.  Na minha exposição,  esqueci  de  dizer  que elas  estão  a

100km uma da outra,  um pouco menos, a 93km. Existe também um projeto para

implantar em Maringá os biarticulados. De certo modo, pensando em combustível,

seria uma alternativa, mas não é uma questão madura na cidade de Maringá nem na

região  metropolitana.  Pensando  em  Curitiba,  podemos  considerar  a  estrutura  de

ciclovias, com 127km. Queira ou não, ela auxilia nesse processo, mas com pouco

impacto, pois poucas pessoas fazem uso dela.

Em  relação  ao  transporte  urbano  através  de  ônibus,  existe  lá  o  Ligeirão  Azul,
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operado por biocombustível à base de soja, que emite 30% a menos de poluição.

Essa é uma alternativa. Também temos o metrô e o plano de expansão de 300km das

ciclovias, mas é preciso haver mudança de cultura, ou seja, a população precisa ser

incentivada a usá-las. Tudo começa pelo diálogo, com as pessoas se apropriando da

ideia e do processo de construção.

Vamos  responder  às  perguntas.  A primeira  delas  é  da  Nidecy Costa,  do  poder

público estadual. A pergunta é: “Sobre o planejamento da mobilidade urbana, ouvi

dizer  que  Curitiba  tem  o  melhor  meio  de  transporte.  Gostaria  de  saber  se  Belo

Horizonte terá vias de acesso e transportes iguais aos de Curitiba”. No trajeto que fiz

de Confins até o Centro, percebi a existência de um transporte urbano operado por

ônibus  tradicionais.  Não  vi  ônibus  biarticulados,  mas  vi  canaletas  se  estendendo

desde o início. Não sei dizer se o sistema se estabelecerá como o de Curitiba, mas

considero um avanço a valorização do transporte coletivo. Vi que destinaram faixas

que antes estavam a serviço do transporte privado ao transporte coletivo e público.

Esse é um passo interessante e importante. Não posso afirmar se isso resolveu ou

não o problema. O motorista da Assembleia que foi me buscar no aeroporto utilizou a

canaleta como meio de acesso, e o trânsito fluiu bem. Mas não era um horário de

pico. Estávamos no meio da manhã. Porém, considero essa medida um avanço por

valorizar o transporte coletivo.

A segunda pergunta é da Sra. Sílvia Nunes, da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais.  Ela  está  presente?  Não?  Lerei  a  sua  pergunta:  “Quais  os  mecanismos

necessários para dispor de infraestrutura e organização social nas cidades de forma a

criar  a  cultura  de  deslocamento  zero,  em  que  as  pessoas  possam  ter  trabalho,

serviços básicos, comércio etc. próximos de onde moram?”. É difícil responder esta

pergunta.  Não existem receitas, e sim projetos e metodologias de constituição de

espaço, que podem ocorrer por meio da sua setorização, da utilização de transporte

de massa ligando o espaço de moradia ao de trabalho. Por mais que a pessoa troque

de emprego ou de escola, se existir um setor predefinido, nada mudará. Será que

essa é a forma mais interessante?

Podemos pegar, por exemplo, uma cidade de ocupações mistas. Uma pessoa hoje

mora  próximo  ao  seu  trabalho  e  amanhã,  não,  e  isso  implica  obviamente  na
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mobilidade,  desde  que  essa  cidade  seja  adensada  com  serviços  de  transporte

coletivo eficientes, com qualidade, com ciclovias e também com possibilidades de

transitar  -  já que ela é densa,  reduzida em termos de dimensões territoriais -, de

andar a pé. Acredito mais nessa alternativa, muito mais do que em alternativas de

cidades  espraiadas  ou  setorizadas.  Também  podemos  recorrer  a  tecnologias  de

satélite, operacionalizar o transporte coletivo de modo mais inteligente e flexível. É

também um caminho para lidar com esse organismo, essa coisa viva que é a cidade,

porque também não conseguimos controlar tudo. Enfim, seria isso.

O presidente - Tenho aqui uma pergunta do Sr. Otávio Arantes Xavier, da Câmara

Municipal  de  Leopoldina,  dirigida  a  mim:  “O  senhor  seria  favorável  a  que  a

porcentagem do IPVA para o município fosse maior que a do Estado, uma vez que o

veículo roda mais tempo no município? Com os recursos destinados para a conclusão

de projetos de mobilidade urbana, hoje Estado e municípios dividem o IPVA por igual.

Uma divisão de 30% para o Estado e 70% para o município não seria mais justa?”.

Primeiro,  falarei  sob  a  ótica  de  deputado  municipalista.  Hoje  o  município  está

sobrecarregado e pagando a conta de quase tudo, como a da polícia e até uma ajuda

para  o  judiciário.  Hoje,  se  não  houvesse  intervenção do  município  na  segurança

pública, ela praticamente não seria realizada. Discutimos isso aqui na Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas e no Plenário da Assembleia - e fui até

presidente dessa frente parlamentar municipalista, que rediscutia a divisão do bolo

tributário. Então essa é uma discussão que deve ser feita imediatamente, apesar de

isso não passar por aqui. É uma discussão do Código Brasileiro de Trânsito, que deve

ser discutida primeiramente na Comissão de Transporte, na Câmara Federal e no

Senado.  Mas,  gostaria  de  dizer-lhe,  Otávio,  como  presidente  da  Comissão  de

Transporte,  Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa,  que,  como

fruto dessa sua pergunta, aprovarei isso como requerimento. Inclusive gostaria de

convidá-lo, como membro da Câmara Municipal de Leopoldina, para discutir conosco

essa  proposta,  que  é  justa,  que  já  foi  discutida  por  nós  e  na  qual  estamos

empenhados desde o nosso primeiro mandato, há 12 anos. A Assembleia já discutiu

na Casa essa divisão do bolo tributário como um dos temas mais importantes.

Gostaria de encerrar dizendo que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais manifesta seus agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos demais

participantes, aos telespectadores da TV Assembleia e ao público em geral e convida

todos  a  participar  amanhã  da  continuação  desse  encontro  estadual  conforme  a

programação, a partir das 9 horas, neste Plenário.

ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/9/2013

Presidência dos Deputados Fred Costa e Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Palavras do Presidente - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

- Palavras do Sr. Ailton Brasiliense Pires - Palavras do Sr.  Altamirando Fernandes

Moraes - Palavras do Sr. Daniel Marx Couto - Esclarecimentos sobre os Debates -

Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Fred Costa - Liza Prado - Paulo Lamac.

Abertura

O presidente (deputado Fred Costa) - 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 Liza Prado, 2ª-secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O presidente - Destina-se esta reunião à realização do encontro estadual do fórum

técnico  Mobilidade  Urbana:  Construindo  Cidades  Inteligentes,  com  os  seguintes

objetivos:  mobilizar  o  poder  público  e  a  sociedade  civil  em  torno  do  tema  da

mobilidade urbana e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis; discutir os

principais  desafios  e  alternativas  para  a  questão da mobilidade urbana;  buscar  a

sensibilização e a capacitação dos agentes públicos da sociedade civil organizada,

dos  trabalhadores  nos  sistemas  de  transporte  e  da  população  em  geral,  para  a
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construção de planos municipais de mobilidade,  em atendimento à Lei  Federal  nº

12.587, de 2012, que institui  a Política Nacional  de Mobilidade Urbana; e debater

experiências em mobilidade urbana a partir de perspectivas trazidas por especialistas

e gestores das áreas afins à temática.

Composição da Mesa

O presidente - A presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ailton

Brasiliense  Pires,  presidente  da  Associação  Nacional  de  Transportes  Públicos;

Altamirando Fernandes  Moraes,  subsecretário  de  Meio  Ambiente  e  presidente  do

Grupo de Trabalho de Planejamento Cicloviário da cidade do Rio de Janeiro; Daniel

Marx Couto, diretor de Transportes Públicos da Empresa de Transportes e Trânsito de

Belo  Horizonte  -  BHTrans;  vereador  Fernando  Rodrigues,  presidente  da  Câmara

Municipal de Catas Altas; vereadores José Gabriel  e  Vanderli  Pereira, da Câmara

Municipal  de  Catas  Altas;  e  a  Exma.  Sra.  deputada  Liza  Prado,  presidente  da

Comissão da Pessoa com Deficiência desta Casa.

Palavras do Presidente

Vou ser muito breve na minha fala inicial, pois não tenho dúvidas de que aqueles

que  compõem  a  Mesa  juntamente  comigo  dominam  o  tema  com  muito  mais

propriedade  e,  além  da  capacidade,  vêm  exercitando  e  praticando.  Mas,

independentemente de nossa função,  todos nós somos cidadãos e,  ao longo dos

últimos anos, sobretudo dos últimos 15 anos, nas grandes metrópoles do nosso país,

temos  sido  vítimas  da  falta  de  planejamento,  o  que  acabou  gerando  um  grande

conflito na mobilidade urbana. No exercício das minhas funções como deputado, já

num passado mais recente, tenho observado que, também nos médios e pequenos

centros, as pessoas estão tendo sua qualidade de vida prejudicada. O problema é de

caráter ambiental, social e econômico. Isso faz com que pesquisas demostrem, no

caso da nossa capital,  que a  mobilidade urbana  acaba sendo prioridade para  os

munícipes, superando políticas públicas que pautavam não só o gestor público, mas

também os debates eleitorais.

Reportando-me à última eleição municipal, aqui em Belo Horizonte, no programa

eleitoral gratuito, os candidatos traziam propostas, as mais variadas possíveis, sobre

mobilidade urbana. O fato é que, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nos seus 853
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municípios, sobretudo nas regiões metropolitanas, não só estamos padecendo, mas

também estamos necessitando de investimentos em transporte público coletivo, em

estrutura, em vias públicas. Estamos sofrendo as consequências do que não foi feito

no passado. Somado a isso - talvez eu conheça melhor esse assunto -, houve uma

ocupação desordenada do solo, privilegiando-se o capital em detrimento da qualidade

de vida de cada um de nós. Porém, no momento em que estamos discutindo algo que

depende eminentemente não só de vontade política e de priorização, como também

de recursos públicos provenientes das taxas, tributos e impostos pagos por cada um

de nós, temos de nos ater a gastar e empregar esse dinheiro de forma racional.

Para terminar, quero convidar todos a fazerem uma reflexão. Hoje recebemos aqui

um convidado do Rio de Janeiro, que conhece como poucos a ciclovia.

Porém, também no caso da mobilidade urbana,  não significa que algo que deu

resultado em uma localidade X ou Y pode ser implementado em outra. Vamos para

dois continentes. Na América do Sul, Colômbia, Bogotá e Medelim firmaram um pacto

pela mobilidade. Em Bogotá, a ciclovia caiu nas graças do povo, as pessoas usam-

nas; porém, em Medelim, já estão querendo acabar com elas, pois absolutamente

ninguém as utiliza. As duas cidades adotaram o modelo de Belo Horizonte, que está

em obra, com vias preferenciais para ônibus e modelos de ônibus maiores, exaurindo

o espaço das avenidas. À qual conclusão se chegou nessas duas cidades? Esse é

um paliativo importante, que acaba contribuindo, mas precisamos investir no metrô ou

em algo  seguro,  rápido,  capaz de transportar  maior  quantidade de pessoas,  sem

depender das vias públicas ou de avenidas.

Vamos para o continente europeu: Barcelona e Madri. Em Madri, não vemos uma

bicicleta  nas  ruas,  embora  haja  ciclovias.  Já  em  Barcelona,  encontramos  uma

bicicleta  a  todo  momento.  Porém,  nessas  duas  cidades,  diferentemente  dos  dois

primeiros exemplos que citei, o metrô existe, tem altíssimo nível de qualidade, e as

pessoas  utilizam-no.  O  trânsito  nelas,  entre  os  grandes  centros  da  Europa,  são

exemplos a serem seguidos. Barcelona era um caos. Sabem o que houve lá? Quando

foram sediar um grande evento, como faremos no Brasil com a Copa do Mundo e as

Olimpíadas, gestores comprometidos com o desenvolvimento local firmaram o pacto

da  mobilidade da cidade.  E lá  isso  não  ficou  apenas  na  oratória,  no  discurso;  o
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legado, em médio e longo prazos, ficou na prática.

A partir  da minha provocação com esse exemplo de Barcelona, quero aqui dizer

que  o  tema  mobilidade  urbana  originou  todas  as  movimentações  com  que  nos

deparamos  no transcurso  da  Copa  das  Confederações  e  que  invadiram  as  ruas,

gerando uma grande discussão; ou seja, o transporte público coletivo iniciou o debate

de diversos temas. Espero eu - e acredito todos nós - que as Olimpíadas e a Copa do

Mundo, eventos efêmeros, aconteçam e sejam um sucesso, mas, mais ainda, deixem

o legado da mobilidade urbana,  já que todos nós pretendemos ficar morando em

nossas cidades, em nosso País.

Obrigado pela atenção. Peço desculpas por ter  estendido minha fala,  mas esse

tema, apesar de me causar indignação, encanta-me por seu desafio. Assim, acabei

concatenando o raciocínio e estendendo minha fala. Espero que nosso encontro aqui

seja profícuo e gere indicadores de políticas públicas não só para nós, deputados

estaduais, mas também para os vereadores, deputados federais, gestores públicos,

secretários, prefeitos, enfim, para a sociedade como um todo. Esperamos que esse

encontro possa render frutos a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida

de cada um de nós e para a mobilidade urbana. Obrigado pela atenção.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para a apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente.

Para  melhor  organizarmos  o  debate,  ainda  durante  as  falas  dos  expositores,  os

participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou  sugestões  por  escrito,  em

formulário próprio,  que está  sendo distribuído  pela  equipe  de apoio.  Aqueles  que

desejarem devem especificar no formulário que farão sua intervenção oralmente e,

para registro, também devem entregar o conteúdo dessa intervenção por escrito.

Palavras do Sr. Ailton Brasiliense Pires

Bom dia. Agradeço à Assembleia Legislativa de Minas Gerais o convite formulado

para discutirmos um dos assuntos mais importantes, que é a construção das nossas

cidades. Quero demonstrar o que pretendemos fazer com as nossas cidades e o que

realmente temos feito.

Sou  presidente  de  uma  organização  não  governamental  chamada  Associação
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Nacional de Transportes Públicos, que dispõe de uma diretoria regional em Minas

Gerais comandada pelo Ricardo Mendanha, que foi presidente da BHTrans. Hoje a

BHTrans é presidida pelo Ramon. O Ricardo é a pessoa que nos acompanha aqui.

Já que estamos falando sobre a lei relativa à mobilidade, gostaria de contar um

pouquinho o que essa simpática ONG que presido andou fazendo nesse tempo todo.

A nossa representação é nacional e nos constituímos em comissões técnicas. Uma

das 11 comissões técnicas se chama Circulação e Urbanismo. Há exatamente 31

anos, a Comissão de Circulação e Urbanismo, após algum tempo de trabalho, chegou

à  elaboração  de  uma  proposta  que  pretendia  sugerir  ao  Legislativo  Federal  um

conjunto de leis, que na verdade era uma pequena sequência de leis, na tentativa de

se organizarem as cidades porque, afinal de contas, o Brasil estava chegando perto

dos  90  milhões  de  habitantes.  Aliás,  nos  anos  70,  a  nossa  população  já  havia

ultrapassado os 90 milhões.

Não  estávamos  crescendo.  A  população  crescia  de  forma  absolutamente

desorganizada, o que custa muito caro. Não seria necessário pagar tão caro por uma

urbanização, que é algo extremamente importante. A cidade foi uma das melhores

invenções  da  humanidade.  Se  ela  for  bem  administrada,  bem  planejada  e  se

transformar em um projeto para a sociedade que nela vive, pode-se conseguir um

ambiente  extremamente  favorável;  mas,  infelizmente,  o  contrário  também  pode

acontecer.

Ficamos por  13 anos tentando fazer  com que um deputado de qualquer  estado

abraçasse essa causa. Em 1995, quando já realizávamos o 10º congresso em São

Paulo, conseguimos o deputado Alberto Goldman, que topou ser o autor do projeto,

que  tramitou  no  Poder  Legislativo  federal  mais  17  anos,  para,  finalmente,  ser

transformado na lei da mobilidade, sancionada pela presidente Dilma em janeiro do

ano passado.

De 1982 até  hoje,  o  Brasil  ganhou quase 100 milhões de pessoas.  Somos um

pouco lerdos para perceber fatos extremamente gritantes, o que nos impõe custos

muito altos.

Tomarei como referência três cidades: Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, que é

uma cidade referência. Essas cidades têm vários itens em comum. Um deles é a
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língua. A forma com que nos organizamos nas cidades tem um lado bom e um lado

não  tão  bom.  A população  foi  crescendo  nessas  cidades.  O  poder  público  e  a

iniciativa privada foram se apoderando das decisões. Isso proporcionou a cada uma

dessas cidades cores diferentes.

Por exemplo, em São Paulo, em 1850, o nosso simpático imperador mandou fazer

um levantamento da população. Não se tratava de um senso, pois isso só aconteceu

a  partir  de  1940  pelo  IBGE.  Constatou-se  que  São  Paulo  era  a  10ª  cidade  em

população.  Belo  Horizonte  não  existia.  Antes  de  São  Paulo  havia  Porto  Alegre,

Campinas, a capital federal, Salvador, Recife, São Luís, Belém e Manaus. São Paulo

era um ovo, cuja única indústria era a de velas, como aquelas que acendemos nas

novenas e que iluminavam as nossas casas há, mais ou menos, 100 anos.

Entre 1850 e 1900 aconteceu algo fantástico no mundo todo, de bom e de ruim. De

ruim,  para  nós,  houve  a  Guerra  do  Paraguai;  para  os  americanos,  a  Guerra  da

Secessão; e, para os europeus,  as guerras realizadas quase todos os anos,  com

muitas mortes.

Isso provocou uma migração brutal. Obviamente um dos fatores mais importantes

do século XIX foi a libertação dos escravos gradativamente, o que acarretou falta de

mão de obra para tocar a agricultura. Naquela região, apareceu o nosso amigo Irineu

Evangelista de Souza, que, felizmente, como um extraordinário empresário, montou

uma ferrovia  que  ligava  o  interior,  de  Jundiaí,  a  meio  caminho  de  São  Paulo  e

Campinas, até o porto. Devido a essa ferrovia, no vilarejo chamado São Paulo, a

língua mais falada, que em 1850 era o tupi, em 1900 passou a ser o italiano. O jornal

mais vendido era escrito em italiano. Isso foi o que aconteceu com uma pequena vila

chamada São Paulo.

Em 1900, a população havia quadruplicado. Surgiu um grupo canadense, chamado

Light, que resolveu vender uma série de itens que São Paulo não tinha.

Ela resolveu vender energia elétrica, transporte, gás e telefone. Se o telefone hoje

não é lá essas coisas, imaginem como era em 1900. O fundamental para a Light era

vender energia elétrica e transporte numa cidade que era um ovo, que tinha cerca de

40km2 de área, algo na faixa de seis por seis, seis por sete. Em uma hora aquilo

poderia ser atravessado a pé, mas moravam lá 200 mil pessoas, que se locomoviam
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a pé, de carroças e bicicletas. Em 1900 havia 16 automóveis em São Paulo. A Light

apareceu  para  vender  energia  elétrica  e  bonde,  olhou  para  a  cidade,  viu  o

crescimento absurdo do País - por isso estiveram no Rio, aqui e em outras cidades -

e disse: “Deixem conosco”.

Ela resolveu fazer um investimento fantástico em transportes. Em apenas 17 anos

construíram 220km de trilhos. São Paulo hoje não tem 220km de trilhos, até porque

os trilhos do bonde foram jogados no Oceano Atlântico. Construíram tudo isso numa

cidade  que estava se  industrializando barbaramente  e  crescendo feito  louca.  Em

1920 a população de São Paulo estava acima dos 500 mil habitantes. A população de

200  mil  habitantes  subiu  para  500  mil  habitantes  em  20  anos.  Eles  vendiam

mobilidade  e  energia  elétrica  para  eles  mesmos,  vendiam  fator  de  renovação.  A

melhor coisa do mundo era o fato de os cabos elétricos serem curtos para atender ao

máximo de pessoas e o transporte ser curto para atender ao máximo de pessoas

também. A tarifa era baratinha. Claro: tinham uma máquina de fazer dinheiro.

Não estou chamando a Light de predadora. Não que ela quisesse, mas foi uma

grande planejadora urbana. Enquanto São Paulo esteve sob os seus domínios, até o

final da década de 1940, foram implantados 500km de trilhos e bondes. Tínhamos

mais 100km de ferrovias. A cidade, nessa época, tinha quase 200km2. Em 1950, São

Paulo tinha mais  ou menos  a população que Belo Horizonte  tem hoje,  com uma

pequena diferença: São Paulo era quatro vezes menor em área. Logo, o nosso fator

de  renovação,  o  número  de  pessoas  que  utilizam  o  mesmo lugar  no  bonde  era

enorme, enquanto o de vocês não deve ser nem a metade. Por isso a tarifa de vocês

é alta. A Light ficou muito rica, ficou eternamente grata a nós, que a enchemos de

dinheiro, mas para dizer que não ganhamos nada, ganhamos, até 1950, uma cidade

extremamente densa.

A partir daí foi dado um pontapé nesse modelo, o que mostra que não aprendemos

nada durante 50 anos. Resolvemos dizer para cada um dos que moravam lá: “Olha, o

negócio é o seguinte  com relação a  transporte  público:  cada um que se vire,  vá

comprar o seu carro, a sua moto; vire-se”. E foi o que fizemos. Hoje a área é oito

vezes  maior,  os  custos  também  são  imensamente  maiores.  O  tempo  médio  de

viagem em São Paulo era de 10 minutos, hoje é de 64 minutos. O transporte é muito
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mais caro e gasta-se muito mais tempo. Depois voltamos a falar sobre São Paulo.

Vocês, de Belo Horizonte, muito diferentemente, começaram planejados. Não sei

exatamente, mas Belo Horizonte tem cento e poucos anos, 110, 115 anos - a cidade

foi fundada no final de século XIX. Vocês começaram planejados, tanto que criaram

uma via de contorno.  Imagino  que os urbanistas  que desenharam Belo Horizonte

disseram  o  seguinte:  “Isso  aqui  vai  crescer  muito;  vamos  deixar  as  raízes  da

organização da cidade. Aqueles que nos sucederem vão entender que, se a cidade

continuar sendo planejada de acordo com os interesses da maioria, será uma cidade

ótima para  se  viver,  e  não  aquela  porcaria de São Paulo,  que está lá  embaixo”.

Parece que vocês não seguiram bem o que queriam os urbanistas que desenharam

Belo  Horizonte,  que  discutiram  Belo  Horizonte,  que  discutiram  o  futuro  de  Belo

Horizonte, que propuseram as estruturas básicas de crescimento. Vocês também não

deram bola para os tios que montaram Belo Horizonte.

E onde entra essa tal  de Curitiba? Curitiba não fez nada de mais.  Ela resolveu

aprender com os próprios erros e com os erros da cidade que ficava a 400km ao

norte.  Em  1840,  trouxeram  um  urbanista,  que  se  chamava  Agache.  Sempre  me

esqueço do nome dele. Você que é carioca, se lembra? Ele passou pelo Rio. Ele foi

tentar vender urbanismo para os cariocas, mas nada conseguiu. Em seguida, foi para

Curitiba, e disse, em 1940: “Isso aqui está crescendo como louco. Vocês já têm 120

mil habitantes. Vejam o que fazem. Se se organizarem sobre essas premissas, serão

uma cidade melhor no futuro”. Ele estava vendo o resto do Brasil crescer numa média

de 6%, 7%, 8% ao ano. Aquilo evidentemente engoliria a capital de Curitiba.

Levaram o Agache mais ou menos a sério, mas não muito. Em 1900, eles tinham

dobrado a população. Olharam para cima e viram que São Paulo já tinha três milhões

e  meio.  Resolveram  então  chamar  um  professor  da  universidade  de  São  Paulo,

chamado Jorge Wilheim, e lhe disseram o seguinte. Aliás, estou inventando a fala,

porque  evidentemente  eu  não  estava  lá.  Imagino  que  deve  ter  sido  o  seguinte:

“Escuta aqui, paulista, está vendo Curitiba? Não queremos ser você amanhã. Você é

São  Paulo”.  Ele  respondeu:  “tudo  bem”.  E  perguntou:  “então  por  que  vocês  não

repetem, daqui para a frente, aquilo que foi feito nas cidades do mundo, exceto nas

americanas,  que planejaram o  uso do solo?”.  Quando se  planeja  o  uso do solo,
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planeja-se o transporte. Assim, tem-se tempo de viagens menores, qualidade de vida

melhor. Responderam que só possuíam ônibus. O professor disse que teriam de ver o

que fariam com o tal do ônibus.

De  1960  até  recentemente,  Curitiba  tentou  e  conseguiu,  com  relativo  sucesso,

reestruturar-se sobre o tal do ônibus. Quem já ouviu falar em canaleta de ônibus?

Isso surgiu lá. Era a canaleta do bonde. O bonde andava na área central, e o mundo

se adaptava a ele. Já que não dava para fazer assim, que se colocasse ônibus de um

lado e de outro. Deve haver só para ônibus um espaço que não pode ser dividido com

o resto. Quando colocaram o bonde para dividir com o resto, acabaram com o bonde.

Um grande jornal de São Paulo, existente até hoje, um dia publicou uma manchete

sensacional: “O bonde atrapalha o trânsito”. Não eram os carros que atrapalhavam,

mas o bonde. Com essa lógica, destruímos São Paulo. Usaram, com bonde ou sem

bonde, a mesma lógica, mas Curitiba não entrou nessa. Fizeram a canaleta, fizeram

corredor e integração de ônibus, colocaram terminais de ônibus, os articulados e os

biarticulados. Fizeram o Ligeirinho e o Ligeirão. Alguém vai lá e diz: “Grande coisa,

está tudo congestionado”.

É claro, todo projeto humano tem limites. Nada resiste a um projeto para 5 pessoas

se são colocadas 49. O projeto era para 5, para 49 era outra casa. É isso que Curitiba

está discutindo hoje, a outra casa. Com as demandas que têm, eles terão de pensar

em outro modal.  O que dava para fazer de ônibus fizeram. Levaram a uma ótima

posição. Daqui para a frente, gostando ou não, terão de fazer o tal do metrô, que não

custa caro nem barato. Para transportar as demandas que o metrô transporta, só ele.

Nós,  São Paulo  e vocês,  de  Belo  Horizonte,  temos coisas em comum. Nossos

centros não foram lá muito bem organizados. Há grande densidade de moradias e de

empregos em vielas. Viela é uma ruazinha de 10 metros, não passa disso. Se você se

atrever a transportar em ônibus todas as pessoas que moram aqui, que trabalham e

vão  aos  postos  de  saúde,  que  fazem  compras  e  buscam  a educação,  como fez

Bogotá inteligentemente, verá que não será possível, porque o viário não existe. Se

resolverem fazer na marra, terão de derrubar a cidade. Apareceu aqui o prefeito de

Bogotá,  Peñalosa.  Foi  brilhante  para  Bogotá.  Em  São  Paulo,  fez  um  monte  de

bobagens. Eu, se fosse prefeito de São Paulo, não teria feito um centímetro de metrô.



440
____________________________________________________________________________

Teria feito corredor de ônibus.

Não se conhece a história das cidades portuguesas - é incrível - nem a história das

cidades espanholas. Alguém já esteve em Buenos Aires, Santiago, Lima, Caracas,

Bogotá ou o diabo que seja? São cidades planejadas - não que os espanhóis sejam

melhores que nós; eles têm outra concepção. Em Bogotá, uma via possui 50m de

largura e 15km de comprimento. Acharam pouco. A cerca de 200m dessa via, para cá

ou  para  lá,  há  outra,  com  o  mesmo  desenho.  Também  acharam  pouco.

Perpendicularmente a elas, há outras tantas.  Uma coisa é uma cidade planejada,

olhando para o futuro; outra, uma cidade como São Paulo, que cresce o tempo todo

esperando uma invasão, provavelmente de marcianos ou de trogloditas. Ela é toda

fechada. A Avenida Santo Amaro é o exemplo melhor que se pode ter. As ruas não

atravessam na perpendicular. Uma via vem e bate aqui; a continuação dela está a

20m para cá. Não é legal? Como o engenheiro de trânsito vai fazer a sincronização

dos semáforos? Rarissimamente as nossas grandes avenidas têm 10km, o resto é

um monte de vielas. Querer comparar o modelo português, que tem suas qualidades,

com o modelo espanhol, que também tem suas qualidades, é uma grande asneira.

É preciso fazer metrô onde não há opção. Demandas de 40, 50 ou 60 mil pessoas

por  hora para lá  e para cá em apenas 11m, só metrô ou,  se quiserem, só trem.

Ônibus, corredor de ônibus, BRT, o que vocês quiserem, atendem a 15 ou 20 mil

pessoas nas cidades brasileiras. Alguém disse que em Bogotá há um corredor de

transporte a mais. Claro, por causa do desenho urbano em um plano. A cidade de

vocês é plana? É um morro que sobe e desce. São Paulo é igual, como tantas outras.

As  soluções  têm  de  ser  muito  bem  estudadas.  É  muito  bom  ter  uma referência

externa, mas vá lá e aprenda o essencial,  não venha com cópia. Quem faz cópia

acaba propondo uma grande bobagem.

Da falta  de  planejamento  decorrem  os  tempos  excessivos  de  viagem.  Por  isso

passamos de 10 minutos para 64 minutos.  Se continuar  a ser  adotada a mesma

forma de administração da cidade, em breve serão 70 minutos, depois 80, 90. Depois

é melhor mudar de casa, de emprego ou de mulher. Alguma coisa você tem de fazer

na sua vida. É brincadeira de sádico ficar andando uma hora e meia para cá, uma

hora e meia para lá, apenas para você chegar aonde quer e depois começar a vida.
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Há uma coisa que se vai aprendendo com todo mundo: o transporte, o trânsito e o

uso do solo são questões que têm de ser pensadas conjuntamente.

Vamos voltar aos exemplos de São Paulo e Curitiba. O que o bonde fez em São

Paulo? Por que a Light ficou rica pra capeta? Porque em uma mesma viagem, do

ponto inicial  ao final -  vamos admitir  que haja 100 lugares -,  o  bonde pode levar

exatamente  100  pessoas  ou  200,  300,  400 pessoas.  Como se faz  isso?  Há  um

conjunto de interesses: moradia, comércio, serviço, o diabo que o carregue, fábrica.

Por exemplo, todos que estão no bonde descem em um determinado ponto, e sobem

outros  passageiros.  Estou  exagerando.  Imaginem  que  isso  não  ocorra  no  ponto

seguinte, mas ao longo da via, ou seja, o mesmo lugar, para passageiro sentado ou

em pé, é ocupado por diversas pessoas, porque uma chega e outra pega o bonde e

ocupa aquele lugar. “Pode ficar aqui, pois vou embora; cheguei à fábrica, cheguei à

loja, cheguei ao hospital, cheguei à casa da sogra, cheguei à escola.” Eu desço e

sobe outro, que vai aonde quiser. Assim o mesmo lugar é ocupado por outra pessoa,

por mais um trecho.

Então, foi isto que fez a Light ganhar muito dinheiro: a lógica que tentaram transferir

para as cidades brasileiras. E peguei Curitiba como referência.

Em relação a Curitiba, eles fizeram o tal trinário, que é o seguinte: essa via em que

está o nosso cameraman é a via principal; nessa quadra de vocês, em cada metro

quadrado do terreno pode-se construir quatro vezes mais, assim como nessa outra

que está margeando; naquela quadra que está ali, assim como na outra que está do

outro lado, não se pode construir quatro vezes, mas menos; naquela outra, que está

mais longe, para cada metro quadrado de terreno pode-se construir menos ainda. Ou

seja, se fizermos um corte, vamos desenhar uma pirâmide densa no entorno do eixo

principal do transporte público, cada vez mais rarefeita, longe. Para quê? Para morar

muita gente perto e para as pessoas não ficarem com preguiça, andarem só 200m ou

300m e chegarem ao corredor. Aí morreu o velho, mas e daí? É o seguinte: estão

vendo  esse  conjunto  das  primeiras  quadras?  É  só  escritório  comercial;  outro,  só

moradias;  outro,  serviços  públicos;  outro,  moradias;  e  se  vão  alternando  os

corredores, vão simulando, criando estímulos, descontos e coisas do tipo. Razoável,

não? Foi isso que a tal da Lignt, mas não com esse primor, fez lá. E fez onde pôde.
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Não  é  um  modelo  razoável  e  racional?  É  impossível  fazê-lo?  “Ah,  agora  vai

passear! São Paulo está toda torta! São Paulo não tem mais jeito! “Se continuar com

a cabeça que tem, não tem mesmo; então é melhor todo mundo mudar para Belo

Horizonte. Espero que vocês nos recebam bem. Mas dá para mudar. Levamos 60

anos entortando uma cidade e, com um pingo de inteligência, em 10, 20, 30 anos,

podemos fazer uma correção razoável. Dá para fazer isso. Não estamos condenados

lá nem vocês estão aqui condenados a viver cada vez pior, porque a nossa população

não vai crescer muito mais, mas vamos ficar mais ricos, em termos de sociedade. Um

cara  mais  rico  é  mais  chato,  viaja  mais,  usa  mais  o  sistema viário,  usa  mais  o

transporte  público,  então  esse  cara  vai  fazer  cobrança.  “Então,  vamos  pegá-lo  e

colocá-lo do nosso lado”.

Vou  dar  um  exemplo  para  vocês  -  fico  olhando  para  esse  relógio  aqui  e  é

complicado.  Em  1998,  a  ANTP,  que é  essa ONG,  e  o  Ipea,  do  governo  federal,

resolveram fazer um estudo sobre o seguinte: por conta de congestionamentos, a

tarifa sofre alguma influência em termos de custo, há algum acréscimo? Convidamos

10 cidades - São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife,

Fortaleza,  Brasília  e  Goiânia  -  para  discutir  metodologia.  Ficamos  um  tempão

discutindo  metodologia,  porque  todo  mundo  inventa.  Pegamos  o  que  os  outros

fizeram na Europa. Levamos um ano para acertar como se mede. Definido o método,

cada cidade praticou o seu. Para lá, o custo da tarifa era 16% maior do que deveria

ser,  se  houvessem  as  tais  faixas  exclusivas,  onde  cabem, ou  os  corredores  de

ônibus. Então, hoje, da tarifa cobrada, R$3,00 correspondem ao valor que o mais

pobre paga para andar de ônibus e R$0,48, para você andar de carro. Isto é que é

democracia: a maioria favorece a minoria.  É desse jeito? Hoje estima-se que isso

está em 25%, ou seja, a tarifa de R$3,00 deveria custar R$0,75 a menos, desde que

tivéssemos os 300 e poucos quilômetros previstos de corredores de ônibus, a malha

do metrô - de que só temos a metade - e parte da malha da CBTM, que é a empresa

ferroviária da cidade, num nível de oferta igual à do metrô. Vejam como custa caro

privilegiar somente carros! Nada contra carro. Que cada belo-horizontino tenha um

carro um dia, mas só o use de vez em quando. Por quê? Um cara que sai todo dia de

casa  e  vai  para  o  trabalho,  faz  sempre  o  mesmo itinerário  precisa  de  um  bom
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transporte, menos ir dirigindo. Se cobrarmos dele o que ele custa para os demais,

vocês vão cair de costas.

Para  cada  um  andar  de  carro,  o  custo  é,  em  média,  de  R$0,60  o  quilômetro,

incluindo  depreciação,  impostos,  combustível,  seguro  e  estacionamento.  Também

acho que R$0,60 não é muito. Mas imaginem quem anda 10.000km por ano, o que é

pouco.  Isso  significa  R$6.000,00  por  ano.  Para  boa  parte  da  população,  esses

R$6.000,00 a mais poderiam significar morar em uma casa melhor, ou ter um plano

de saúde melhor, ou pagar uma escola melhor para o filho.

Espero que as esposas esfreguem isso na cara dos maridos, que vivem andando

de carro para lá e para cá, todos os dias.  O marido deve trabalhar de ônibus, é

preciso dar uma dura nele e vice-versa,  porque nossas esposas também são um

bocado  madames.  Elas  nos  perguntam:  “Andar  de  transporte  público,  naquela

porcaria?”. E isso é um fato, o que temos hoje é uma porcaria. Mas nem tudo é uma

porcaria.  Nem temos competência para fazer só porcaria,  pois  também há coisas

boas no transporte público. E é essa tal de coisa boa que deve virar padrão. Por

exemplo: estou aqui, são 10h13min, e sei que o ônibus que passa aqui em frente vai

passar daqui a 5 minutos. Posso falar: “vocês vão me desculpar, tenho de ir para não

sei onde, pois meu ônibus vai passar e vou embora”. Eu saio, e, daqui a 5 minutos,

ele  passa.  Esse  serviço  está  disponível,  hoje,  em  quase  toda  a  Europa.  Está

disponível  no  celular.  Eu ligo para uma central,  e  me informam quando o ônibus

passa.  Por  que não temos isso? Por  que é caro? Porque o sistema viário não é

prioridade.  Se informam que  leva  5 minutos  para o  ônibus  passar,  então  são 50

minutos. Quem é que pode acreditar em um sistema que não tem prioridade? Isso

deve ser considerado.

Chega de falar mal do passado e vamos começar a discutir a cidade que queremos.

Afinal de contas, a cidade que herdamos não é a cidade dos nossos sonhos. Os que

tomaram as decisões para construir essa droga que está aí foram eleitos por nós.

Elegemos qualquer um para vereador, para deputado, para prefeito, senador e para

presidente, mas depois queremos o milagre. Só que a tenda de milagres está vazia,

temos de pensar de outra forma.

Ao final, pretendo deixar uma sugestão que vocês estão fartos de conhecer, mas é
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só para lembrar que todos nós sabemos por onde temos de andar para resolver o

problema. Tomarei como referência São Paulo, Belo Horizonte ou Curitiba, pois parte

do problema está dentro dela, e a solução, em parte, está dentro dela. Em 1950, São

Paulo tinha 2.200.000 habitantes, e a futura região metropolitana, que nem existia na

época, tinha 500.000 habitantes. Ou seja, quatro vezes menos pessoas, tanto que

várias pessoas moravam no subúrbio. Hoje, a capital tem 11.000.000 de habitantes, e

o entorno tem 9.000.000 de habitantes - são duas cidades do mesmo tamanho.

Hoje, tentar resolver os problemas de Belo Horizonte sem considerar as cidades

que estão no entorno é impossível, esqueçam. Se fizerem isso, chegarão apenas a

uma solução parcial. Hoje, é fundamental que os prefeitos se organizem e o nosso

simpático governador  idem. Todos devem discutir esse problema. Se faltar recurso,

devemos pedir ao governo federal a parte dele. O mau funcionamento das cidades é

um mau negócio para o governo federal, que deve ser nosso sócio, e não é só em

regiões metropolitanas, mas em aglomerados também.

O Grafite foi meu companheiro de Ministério, em Brasília, ele estava na Semob, na

Secretaria Nacional  de Mobilidade, e eu era diretor  do Departamento Nacional de

Trânsito.  Tivemos um ministro comum, na  época,  o  Olívio  Dutra,  que comandava

outras secretarias, como a de Saneamento, de Habitação e de Planejamento Urbano.

Tínhamos reuniões todas as sextas-feiras, das 8 horas às 13 horas, e o Olívio ficava

nos cobrando o que fazer. Dizia que já havia entendido o que íamos fazer, mas queria

saber o que faríamos junto às outras áreas. É preciso que o trabalho seja integrado.

Por exemplo, olhem que legal: o cara constrói um conjunto habitacional para 50 mil

pessoas lá no inferno. Quem vai buscar o morador desse conjunto para vir trabalhar

aqui?  Quanto  custa  levar  água e  esgoto,  energia elétrica,  o  diabo? É assim  que

continuaremos a fazer as cidades? Agora, cada um faz o que quer. Temos o Minha

Casa Minha Vida, que repete os mesmos erros do BNH. Existe dinheiro para fazer mil

habitações, então fazem 700 aqui, porque neste local há transporte, água, luz, esgoto

etc.  Mas  querem  fazer  mil  num  local  em  que  nada  existe,  querem  fazer  as  mil

habitações.  Desse  jeito,  continuaremos  deformando  cidades.  Temos  de  tomar  as

áreas centrais - São Paulo tem a bagatela de 400 mil imóveis vazios num raio de

8km. Se não houver uma intervenção e ficarem inabitados os imóveis, eles vão cair.
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E as moradias continuam crescendo cada vez mais longe, porque o terreno é mais

barato.  E  o  transporte  público  ficando  cada  vez  mais  caro,  assim  como  o

saneamento, a energia etc. São lógicas óbvias, que a Light nos ensinou - e insistimos

em  não  aprender  -  e  que  os  curitibanos  fizeram,  assim  como  o  fizeram  os

planejadores iniciais de Belo Horizonte. Não custava nada aprender alguma coisa

com aqueles  que agiram de maneira acertada antigamente.  Da nossa parte,  está

muito difícil aprender.

E uma das formas de aprender e corrigir erros é olhando para os nossos corredores

de transporte público. Belo Horizonte e São Paulo são absurdamente deficitárias em

corredores de transporte público. Temos 75km de metrô e 130km de trilhos da CPTM

dentro da cidade. Fora da cidade, temos mais 130km da CPTM. Se nada der errado

nos próximos quatro ou cinco anos, e seja quem for o simpático governador, se forem

mantidos os investimentos que estão sendo feitos ultimamente, São Paulo dobra a

sua malha metroviária,  indo para 150km de metrô, mais 130km, totalizando quase

300km. Se o prefeito atual e seu sucessor fizerem os outros 300km, serão 600km. Se

colocarem 500m de cada lado,  são 600km2, correspondentes  a 40% da área da

cidade. Tendo isso estruturado, podendo garantir os tempos de viagem, não posso

estimular o adensamento justamente desses corredores nos 200m, 300m, 400m mais

próximos? Será que não consigo, por meio da lei, estimular a iniciativa privada, que

vive fazendo coisas onde não deve? Será que não gostam do dinheiro que ganham

aqui e apenas gostam do dinheiro que ganham lá? O dinheiro não é igual? Portanto,

se os prefeitos, os vereadores e a sociedade não vestirem a camisa e entenderem

que têm de discutir, juntamente com os deputados e governadores, a cidade que se

quer,  continuaremos construindo essas porcarias,  como já o  fizemos.  Teremos de

fazer algumas opções. Temos de criar estímulos: ISS, IPTU, o diabo que o carregue...

sobe aqui, desce lá.

Nós  fazemos  algumas  bobagens  fantásticas,  históricas.  Com  relação  à  área

empresarial,  temos,  em  São Paulo,  um  bairro  chamado Vila  Olímpia.  De vez em

quando, elege-se a área mais charmosa da cidade. Mal conheço Belo Horizonte, mas

disseram-me que não deixasse de ir à Savassi, porque ela é muito legal. A tal Vila

Olímpia é a bola da vez de lá. Um grupo de empresários, de posse de um caminhão
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de dinheiro, comprou um monte de moradias, pagaram o valor de mercado e estão

construindo  alguns  milhões  de  metros  quadrados  de  escritórios  que,  para  neles

entrar,  é  melhor  tirar  os  sapatos.  Tomem  banho,  lavem  a  roupa,  porque  é

enjoadíssimo entrar lá. O volume de carros, de viagens de automóvel que será levado

para aquele local fará com que o sistema viário, que já está saturado, fique muito pior.

E os nossos prefeitos de antanho estão deixando o barco correr.

O  Pinheiro  era  um  rio;  hoje  é  um  esgoto  a  céu  aberto,  graças  à  exploração

comercial burra. Por causa dela, transformamos um dos rios - que também não é lá

essas coisas - num enorme esgoto. Buscávamos água a 10km do centro da cidade -

Billings e Guarapiranga; agora vamos buscá-la a 150km. Legal, não é? A água chega

mais  fresca.  E  a  tal  da  Vila  Olímpia,  assim  como a  Marginal  Pinheiros  já  estão

aprovadas e em fase de construção; são mais alguns milhões de metros quadrados

para escritórios e moradias de alto padrão dos únicos caras que não usam transporte

coletivo; dos únicos caras que vão acabar de entupir de vez o que está lá embaixo.

Nada  contra  fazer  isso,  mas tem  de ser  tudo  lá?  Não  dá para  tentar  fazer  uma

reorganização em termos de cidade?

O prefeito de São Paulo tem feito com diversos prefeitos, inclusive com o Marcio, de

Belo Horizonte, uma rediscussão da Cide, aquele imposto sobre combustível, para

transformá-lo em imposto municipal. Vai ser um pega pra capar, um inferno e talvez

seja aprovado. Se não for isso, haverá um pedágio urbano. E, se não for pedágio

urbano -  que não seja -,  que finalmente os corredores de ônibus venham, que o

sistema de trilhos venha, porque isso é inevitável. Vocês podem empurrar a solução

com a barriga, mas uma hora vão pagar, e vão pagar caríssimo: congestionamento

não  é  de  graça.  Segundo  nossos  estudos,  só  em  São  Paulo  gastaremos

R$8.000.000.000,00  por  ano  em  congestionamentos.  Isso  é  uma estupidez!  Sem

nexo!  É uma demonstração de falta total de inteligência, de compromisso político.

Olhem para aquela galeria de prefeitos, vereadores, etc. Tinha de fuzilar ou afogar - e

afogar é melhor porque bala custa caro -, pois não é possível terem construído tanta

coisa  errada.  Parece  que  combinaram  construir  a  pior  cidade  do  mundo  e

construíram, está lá. Só que vocês estão indo pelo mesmo caminho. Curitiba está

apanhando, e outras cidades, também.



447
____________________________________________________________________________

O fundamental é acreditarmos que há solução. Primeiro, porque há mesmo. Alguns

vão dizer que é mais caro. É claro, mas o que se gastou daqui para trás é muito mais

caro.  Segundo,  como  fazer?  Em  primeiro  lugar,  vamos  nos  organizar  como

sociedade. Existe o instituto dos arquitetos, dos advogados, dos engenheiros, dos

economistas, disso, daquilo, sindicato de metalúrgicos, de cobradores, tem o diabo.

Nós temos organizações, então vamos organizar as organizações. Vamos escolher os

nossos representantes para o Legislativo, e não para fazerem o que querem, mas

para fazerem o que nós decidimos que deve ser feito. E vamos cobrar deles todos os

dias. Todo dia você tem de ser cobrado, Fred, mas da forma adequada, inteligente, e

não  quebrando  tudo,  porque  isso  é  coisa  de  bandoleiro.  Mas  você  tem  de  ser

cobrado: “Fred, você falou que ia defender tal projeto. Por que está mudando?”. Ele

tem de dar explicação; pode até ter suas razões e nos convencer. Sociedade é um

jogo de futebol: não dá para todo mundo jogar bem se o goleiro jogar contra; tem de

haver um todo harmônico.

A sociedade tem de comprar o projeto da cidade. A cidade é nossa, e não dos

vereadores, do prefeito, do governador, do senador ou do presidente da República.

Todo mundo passa, rapidinho, e nós ficamos 60, 80 anos aqui. Esses caras passam

quatro, oito anos e somem. Não queremos que eles sumam; queremos que fiquem do

nosso lado, que discutam conosco, aprofundem o estudo conosco, comprometam-se

conosco. É disso que precisamos para construir a cidade que a gente quer. Muito

obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor. É difícil afirmar, mas, ao longo de

sua fala, a palavra mais citada foi “planejamento”. Ela foi citada de forma recorrente.

No meu preâmbulo, eu já havia citado a palavra “planejamento” e, ao término da sua

exposição, o senhor falou sobre a importância da cobrança que deve ser feita pela

participação popular. O mandato é uma representação política, tem de ser uma caixa

de ressonância dos sentimentos. E, dentro dessa lógica, os vereadores são aqueles

que talvez tenham uma importância transcendental. São eles que discutem e votam a

Lei  de  Parcelamento,  Ocupação  e  Uso  do  Solo,  o  que  passa  tantas  vezes

despercebido pela coletividade.



448
____________________________________________________________________________

Fui vereador em Belo Horizonte durante seis anos, participei de um processo de

revisão da lei e, naquele processo, apresentei mais de uma centena de emendas ou

destaques. Hoje vejo aqui nossa galeria e facilmente conto quantas pessoas estão

presentes:  pouco  mais  de  uma dezena.  Sabem  quantas  pessoas  acompanharam

aquilo que seria a decisão da cidade, que serviria para os próximos 10, 20, 30 ou 40

anos? Nenhuma! Sabe o que votamos? Quem é de Belo Horizonte, por favor levante

a mão. Havia proposta para flexibilizar, mais uma vez, o Bairro Belvedere, que é uma

ocupação,  infelizmente  desordenada,  e  acaba  prejudicando  o  trânsito  de  Belo

Horizonte, Nova Lima e todas as cidades que utilizam a rodovia. Já há o propósito de

flexibilizar o São Bento, uma área de preservação ambiental. O Buritis já é um bairro

com problemas imensos de ocupação desordenada e de trânsito.

Digo  a  todos  que  a  minha  consciência  está  absolutamente  tranquila.  Recordo,

quando fomos votar a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, que todos os

meus votos foram contra a ocupação desordenada. Segurei, durante três meses, a

não flexibilização no Belvedere. Consegui evitar a do São Bento, que, no 1º turno, só

contou com o meu voto contrário. No 2º turno, consegui fazer com que evitassem a

flexibilização.  Era  uma  enorme  área  de  preservação  ambiental.  Infelizmente  a

população  não acompanha,  e  isso  acaba  sendo  bom  para  aqueles  que desejam

cometer atos que a sociedade e nós entendemos ser um desserviço à população.

Todos nós, cidadãos - e falo isso porque tenho consciência de que meu mandato é

efêmero e um dia vou perder as eleições. Graças a Deus, disputei três eleições e

venci todas, mas isso não durará para sempre. Porém serei sempre um cidadão. Nós,

cidadãos, até por força do descrédito que temos com a política e das inúmeras coisas

que  temos  a  fazer,  acabamos  por  delegar  as  discussões  e  decisões  ao  nosso

representante e não acompanhamos.

Portanto tenho que corroborar as palavras do senhor e concordar com elas. Espero

que,  com  o  advento  sobretudo  das  redes  sociais,  que  facilitam  o  processo  de

acompanhamento de fiscalização, que isso venha a melhorar.

A Assembleia Legislativa convida todos para o ciclo de debates 10 Anos do Estatuto

do Idoso, a ser realizado no dia 1º de outubro, neste Plenário.

Isso  me deixa  entusiasmado,  porque  sou presidente  da  Frente  Parlamentar  em
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Defesa do Idoso. Esse é um assunto que me motiva muito. Estarei presidindo esse

evento e espero contar com a presença de vocês mais uma vez.

Quero dizer que esse evento do idoso é muito importante e vai ao encontro do que

estamos  discutindo.  É  inadmissível  que  o  Estatuto  do  Idoso,  ao  completar  uma

década,  até hoje não seja cumprido  em sua integralidade no que diz respeito ao

transporte público coletivo. Infelizmente, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

até o presente momento não existe o cartão de transposição da roleta. E também,

nos  nossos  853  municípios,  os  idosos  não  contam  com  transporte  gratuito  para

viagem intermunicipal. Isso é lamentável. Esperamos equacionar isso para que a lei

seja cumprida.

Palavras do Sr. Altamirando Fernandes Moraes

É um prazer muito grande esse convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

É sempre muito bom vir aqui, Minas está no centro do Brasil e no centro do coração

de todos. Não conheço ninguém que não fale bem de Minas Gerais. Então é sempre

bom estar aqui. Bom dia a todos e a todas. É também um prazer falar da cidade do

Rio de Janeiro, na qual sou funcionário público de carreira e subsecretário de Meio

Ambiente.

Na verdade, o Rio de Janeiro é uma cidade que vive de meio ambiente, nós não

temos um parque industrial. O Rio de Janeiro vive do seu panorama e da sua beleza

natural. E temos tentado cuidar muito disso, porque é o patrimônio do Rio de Janeiro.

Ainda mais agora, depois dos grandes eventos que a cidade passou a sediar e depois

da pacificação da maioria das favelas da cidade, que eram território dominado pela

tráfico, o que deu ao Rio uma grande visibilidade, tirando um pouco do medo não só

de grande parte dos brasileiros que adoram a cidade mas tinham medo de ir lá, como

também dos estrangeiros.

O Rio de Janeiro oferece eventos diariamente. Todo mundo marca eventos no Rio.

Eu,  particularmente,  sou  morador  de  Copacabana  e  convivo  muito  com  isso.

Copacabana é um ícone, e em cada esquina do bairro há turista a qualquer dia. O

pessoal do Rio está sendo obrigado a aprender inglês na marra, porque a toda hora

está  dando informações.  A prefeitura abriu  curso de  inglês  para todo mundo que

queira frequentar e para a Guarda Municipal. Esse curso é obrigatório nas escolas em
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função de a cidade ter se tornado capital internacional devido aos grandes eventos.

Eu,  particularmente,  vou falar  de  mobilidade sustentável,  especificamente  sobre o

nosso programa Rio Capital da Bicicleta, que, ao contrário das grandes cidades do

mundo, é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, e não, pela de Transporte. E

não é por acaso.

O subsecretário Altamirando Fernandes Moraes - Rio de Janeiro é basicamente o

que  está  neste  mapa.  O  Centro,  Zona  Sul  e  Zona  Norte  são  o  Rio  de  Janeiro

tradicional, que a maioria das pessoas conhece, mais particularmente o Centro e a

Zona Sul. Jacarepaguá e Barra da Tijuca são áreas de expansão da classe média e

da classe média emergente do subúrbio e da Zona Norte. A Zona Oeste era uma

antiga zona rural que se transformou numa zona residencial operária, que possui hoje

quase 2 milhões de pessoas e ainda carece de muita infraestrutura.

Por isso, nestes últimos cinco anos, 70% dos investimentos da cidade estão sendo

feitos na Zona Oeste. Como o Rio se preparou - ou vem se preparando -,  nestes

últimos cinco ou seis anos, para enfrentar seu dilema da mobilidade sustentável -

aproveitando que o Ailton está aí -, sem querer transformar-se em outra São Paulo

perto  do  mar?  Nós  nem  temos  lugar  para  nos  expandir.  O  Rio  de  Janeiro  está

praticamente dentro do seu território, totalmente ocupado e urbanizado, com ou sem

planejamento. Como a velocidade média lá já estava se aproximando muito da de

São Paulo,  houve  um planejamento  estratégico  para  até  2020,  que começou em

2008, independentemente de governo, e foi feito por todos os técnicos da prefeitura,

com o apoio da sociedade civil.

As diretrizes do meio ambiente que prevaleceram foram as seguintes: sistema de

coleta e tratamento de esgoto - onde não era feita essa coleta? Em uma zona rural

que, de repente, explodiu: a Zona Oeste da cidade -; o reflorestamento na cidade,

que é fundamental, pois 40% do território é verde, 30% protegido por lei e mais 10%;

e a redução da emissão de gases do efeito estufa, promovendo o uso de energias

alternativas. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil, em 1997, a fazer um

levantamento desses gases, coisa que as outras capitais só vieram a fazer  muito

tempo depois. Em 2005, refizemos o inventário e a partir dele, nesse plano, apesar de

todo o crescimento da cidade, estamo-nos propondo a reduzir, até 2013, em 8% as



451
____________________________________________________________________________

emissões de gases, colaborando até com a questão mundial, já que o Rio não é uma

das cidades, se comparado a Washington e Londres, com maior emissão de CO2 per

capita. Para  vocês  terem  uma ideia,  Washington  tem 19t  de  CO2 por  habitante,

enquanto o Rio de Janeiro tem 1,2t. Mesmo assim, o Rio está se propondo, como

exemplo de uma cidade sustentável, a reduzir esse valor: 16% em 2016 e 20% em

2020. Na verdade, os grandes problemas de emissão no Rio - diferentemente de São

Paulo, que é industrial - devem-se à questão do transporte, todo baseado na queima

de  combustíveis  fósseis,  ou  seja,  era  basicamente  feito  por  ônibus,  sistema que

atende a toda a cidade, com grandes engarrafamentos, o que ainda acontece em boa

parte da cidade, especialmente na Av. Brasil e nos grandes corredores, no horário do

rush.

Então, quem colaborará com essa meta? Grosso modo, 50% da emissão de CO2 é

feita  pelo  transporte  -  automóveis  e  ônibus  -,  e  mais  20%  devem-se  à  falta  de

tratamento adequado de resíduos. O Rio tinha uma mancha - que não fica na cidade,

mas que é da cidade - chamada Gramacho, no Município de Caxias, às vezes, mais

perto que qualquer outro bairro do Rio de Janeiro, e esse aterro foi fechado para se

fazer um centro de tratamento de resíduos, em Seropédica, com toda a tecnologia,

inclusive  com  a  transformação  futura  em  energia.  Implantou-se  um  programa de

coleta seletiva na cidade. Hoje há dois caminhões: o vermelho, que passa para pegar

os resíduos comuns; e o azul, que passa para pegar os reciclados. Portanto, nossa

meta é sair para 25% de resíduos na cidade. Isso é só para dar uma ideia.

Como a bicicleta entra nisso? Ela é importante para dar uma alternativa ponto a

ponto.  Por  melhor  que  seja  o  transporte  coletivo  -  ele  falou  de  Barcelona,  que

conheço, e eu posso também falar de Copenhague, Amsterdã, enfim, de quase todas

as cidades importantes do mundo -, as pessoas têm sempre a necessidade individual

de fazer um ponto a ponto, pois não podem perder muito tempo.

Se você vai para muito longe, para um subúrbio distante, poderá ir de carro, mas,

para percorrer as pequenas distâncias, de 5km, 10km, dentro de bairros, você poderá

ir de bicicleta, em qualquer idade. É nisso que estamos investindo na cidade. Existe a

cultura do uso da bicicleta na cidade, nos finais de semana. Aliás, de acordo com a

nossa estimativa, o Rio de Janeiro possui 2.500.000 bicicletas e 2.300.000 carros, ou
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seja, existem mais bicicletas que carros, mas as bicicletas estão nas garagens. No

meu prédio, são 10 apartamentos, 14 bicicletas e 5 carros na garagem, porque o

prédio só tem 5 vagas. Aliás, os prédios de Copacabana não têm vagas porque eles

foram feitos na década de 1940, 1950.  Essas bicicletas são usadas nos finais de

semana para o lazer, mas agora estamos incentivando as pessoas a usá-las no dia a

dia para o deslocamento dentro dos bairros e para alimentar a linha do metrô e do

transporte coletivo.

Os grandes eventos do Rio de Janeiro, na verdade, servem para repensarmos a

cidade. A cidade não deve servir aos Jogos. São os Jogos que devem servir para

transformar a cidade do Rio de Janeiro. O que interessa para nós aqui é o sistema de

transportes. O novo sistema intermodal será implantado com a integração entre os

corredores expressos de BRT, trens, barcas e metrô. Pretende-se aumentar o uso do

transporte de alta capacidade, que era de 16% no Rio de Janeiro, para 50%, em

2016, por meio de quatro grandes corredores de BRT, que se interligam com as linhas

de trem e de metrô. Nas vias  comuns da cidade,  o nosso objetivo é privilegiar  o

sistema de BRS, ou seja, racionalizar as linhas de ônibus. No BRS de Copacabana,

foram retirados mais de 400 ônibus, porque havia linhas superpostas. Todas as linhas

queriam passar por Copacabana e todas chegavam a Copacabana vazias. Com isso,

a velocidade média, dentro do corredor de Copacabana, aumentou em 5%. Também

aumentou-se a capacidade de carregar mais pessoas com menos ônibus.

Como  disse,  a  bicicleta  aparece  como  modal  de  transporte  complementar  ao

transporte  de  massa.  Esse  foi  o  objetivo.  Planejamos  ciclovias  pela  cidade  para

elevar o sistema de transporte de massa: metrô, barca e BRT. Isso é importante, e as

pessoas  têm  entendido  o  uso  da  bicicleta  como  transporte  complementar.  Para

alimentar  o  uso  da  bicicleta,  criamos  um  sistema  muito  barato  de  aluguel  de

bicicletas. O cidadão paga R$10,00 por mês e pode pegar a bicicleta a qualquer hora,

durante  uma  hora.  Após  uma  hora,  ele  terá  de  devolvê-la  numa  estação,  mas,

passados 15 minutos, poderá pegá-la novamente e não será tarifado por isso. O uso

da bicicleta deve servir como modalidade de transporte. A pessoa pode pegá-la para

fazer alguma coisa e, em seguida, devolvê-la e tornar a pegá-la para ir a outro lugar.

Esta era  a  malha cicloviária  da  cidade,  isto  é,  o  que existia  antes,  mas nós a
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duplicamos em quatro  anos e  pretendemos triplicá-la  até  2016.  Em 2016,  haverá

450km de ciclovias na cidade. Serão ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas.

Enfim, rotas cicláveis, em que o ciclista se sinta seguro para andar pela cidade.

Este é o sistema de transporte público, BRT. Como vocês podem ver, ele corta toda

a cidade, a TransOlímpica, a TransOeste, a TransCarioca e a TransBrasil, que fica na

Av. Brasil. O objetivo disso é fazer com que os deslocamentos das áreas periféricas

da cidade - a área da Zona Oeste, seja a Barra da Tijuca ou Campo Grande a Santa

Cruz  -  levem  as  pessoas  aos  polos  de  comércio  e  emprego,  que,  na  verdade,

continuam sendo o Centro da cidade do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca é outro

grande polo. As pessoas poderão se deslocar até esses lugares em transporte de alta

capacidade. O BRT da TransOeste já está funcionando. Aliás, para os senhores terem

uma ideia, a demora média no trânsito, no horário de rush, era de 2h30min, 2h40min,

e hoje esse tempo caiu para 43 minutos, 40 minutos. As pessoas ganharam muito

tempo na vida delas.

Este é um mapa esquemático do projeto para 2016. Neste mapa, vocês podem ver

as linhas vermelhas, que são as ciclovias. Aliás, as ciclovias estão sempre buscando

alimentar o transporte de massa, seja o trem, o metrô ou os corredores de BRT. Elas

são alimentadoras, e não, concorrentes. Elas saem dos bairros para chegar a uma

estação de qualquer um dos transportes de massa. Essa é a orientação na cidade.

Este  é  um exemplo  das  ciclovias  e  ciclofaixas  do  Rio  de  Janeiro.  Há ciclovias

totalmente  segregadas,  em  que  utilizamos  tachões  segregadores,  e  há  faixas

compartilhadas, onde a velocidade é reduzida para 30km/h, que é compatível para

carros e bicicletas.

Estas  são as  parcerias.  Sempre  envolvemos  nesse planejamento  da  cidade  as

concessionárias  e  a  sociedade  civil.  Dispomos  de  um  grupo  de  planejamento

cicloviário  na  cidade,  presidido  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente.  É  claro  que a

Secretaria de Transporte, a Companhia de Tráfego, a Secretaria de Obras Públicas e

a  sociedade  civil,  por  meio  das  suas  organizações,  também  participam.  Todo

planejamento, discussão e execução de projeto parte tanto da prefeitura quanto das

organizações interessadas  naquilo.  Isso  é  votado,  verificando-se  a  prioridade e  a

demanda. Estudamos as demandas, para que o projeto seja finalmente implantado.
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Conseguimos muito no Rio de Janeiro. A SuperVia, que é a linha de trem, criou

bicicletários junto à estação, com a guarda da bicicleta sob a responsabilidade da

empresa, com banheiros e tudo, para que a pessoa possa chegar e deixar a sua

bicicleta  lá  dentro.  A pessoa pode comprar  a sua passagem de trem, vai  e volta

tranquilamente, pega a sua bicicleta e vai para casa.

No metrô também acontece isso. A pessoa deixa a bicicleta em algumas das 19

estações, onde há demanda para isso, e vai para a cidade.

No corredor de BRT, também implementamos bicicletários. À medida que os trens

novos vão chegando e que o sistema de transporte vai melhorando, pois, na verdade,

estamos  consertando  um  avião  em  voo,  vamos  incorporando  outros  itens.  Por

exemplo, no sábado e domingo o metrô e o trem ficam abertos para que a pessoa

possa entrar com a bicicleta, para usá-la em algum outro lugar.

Isso é importante, pois a maioria dos operários do Rio de Janeiro, da Zona Oeste,

usa bicicleta. Para terem uma ideia, 75% dessas pessoas têm de usar dois meios de

transporte, e um deles é a bicicleta. No final de semana, a pessoa pode entrar no

trem em Campo Grande ou Santa Cruz, percorrer 60km e, quando chega à Central do

Brasil, pega a sua bicicleta e vai para o Aterro do Flamengo ou para Copacabana,

pois, ali, tudo é perto. Isso é permitido, mas, se estiver com preguiça, pode entregar a

sua bicicleta no metrô e saltar na Zona Sul para passear.

A barca Rio-Niterói, em todo o horário de contrafluxo, das 10 às 16 horas, permite o

embarque de bicicleta, sem ter de pagar um tostão a mais. Mesmo no horário de pico,

ela permite que a pessoa leve a bicicleta, mas, nesse caso, tem de pagar mais uma

passagem. Para inibir um pouco isso, a pessoa tem de pagar por mais uma vaga,

pois a barca ainda não tem capacidade para isso.

Falei  sobre a associação de ciclistas. Todos esses projetos  são de iniciativa da

Associação de Ciclistas do Cosme Velho,  que é um bairro do Rio de Janeiro,  da

Associação de Ciclistas da Ilha do Governador e de ONGs, como Transporte Ativo e

TVP, que participam do processo de planejamento dessa cidade.

Há também a parceria com os bicicletários, pois é necessário que a bicicleta tenha

um lugar para estacionar. E as pessoas querem parar perto de onde vão. Por mais

que  tenhamos  construído  4  mil  bicicletários  na  cidade,  é  preciso  sempre  mais.
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Simplesmente fizemos uma parceria com a sociedade como um todo. Se a pessoa

deseja um bicicletário, deve enviar uma foto da sua calçada por e-mail. Daremos uma

olhada, para saber se é possível construí-lo. Já dispomos dos modelos padronizados.

Às  vezes,  respondemos  no  mesmo  dia,  autorizando  a  sua  implantação.  Assim,

conseguimos implementar muitos bicicletários na cidade.

Esse é um exemplo na Estação Pingo d'Água, onde há um dos corredores. Vocês

podem ter uma ideia da quantidade de bicicletas estacionadas de pessoas que vêm

dos bairros periféricos.

Sistema de compartilhamento de bicicletas. Hoje são 600 bicicletas, praticamente

do Centro à Zona Sul da cidade. Estão sendo ampliadas para 2.600, porque vão para

toda a cidade - Barra, Madureira, Jacarepaguá, Tijuca, Grajaú, enfim, todo o restante

da cidade. É um sistema vencedor no Rio de Janeiro. Como expliquei, é um sistema

de concessão que está sendo licitado e ampliado. Será realizado o fórum Quarta

Edição Internacional de Modalidade por Bicicleta nos dias 21, 22 e 23 de setembro.

Vai haver uma programação extensa no Rio de Janeiro. Quem quiser pode entrar no

portal da prefeitura ou no site Bike Rio.

Novo porto. Esse porto está sendo reformulado; essa aqui é uma cidade nova no

Rio de Janeiro. Quem puder entre no YouTube, porque existe um vídeo maravilhoso

sobre  isso  aqui.  O  porto  é  o  exemplo  de  uma área  decadente  que  está  sendo

transformada  em  uma  nova  cidade  do  Rio  de  Janeiro  dentro  desse  padrão  de

sustentabilidade, em que o automóvel é bem-vindo de passagem, mas todo o sistema

de deslocamento dentro dessa área de que estamos falando - 17km de ciclovias mais

33km de acesso - é feito por oito linhas de VLT. A primeira delas vai funcionar a partir

de 1º de janeiro de 2014, ligando Santos Dumont à rodoviária. Estamos derrubando o

Elevado da Perimetral. Sempre haverá os que vão reclamar, mas aquilo acabou com

a cidade, a enfeiou, acabou com o porto. O pessoal agora mergulha e sai direto no

aterro do Flamengo. Ali em cima vai ser uma grande explanada, onde não há carro,

mas basicamente sistema VLT e pedestres.

No Rio de Janeiro, 33% das pessoas se deslocam para o trabalho a pé; 5%, de

bicicleta; 5%, de metrô e trem. Somente 17% das pessoas vão de automóvel para o

trabalho. Mesmo assim, isso é suficiente para engarrafar a cidade. É o mais baixo
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índice do Brasil de deslocamento individual por automóvel; é menor que o de Curitiba.

Vocês podem ver aqui que a vantagem está no meio ambiente. Os projetos não são

aprovados  se  não  houver  um  estudo  sobre  a  implementação  de  transportes

alternativos. O acesso à Barra da Tijuca pela Zona Sul está sendo duplicado. Está

sendo construído um novo Elevado do Joá, um novo túnel. Implementamos ciclovias,

ou  seja,  as  pessoas podem ir  de São Conrado para a Barra,  da Barra para São

Conrado,  de  São  Conrado  para  o  Leblon  de bicicleta.  Hoje  isso  é  impossível,  é

proibido passar de bicicleta dentro do túnel. Ninguém é louco de andar na mesma

pista de automóveis.  Está sendo elaborado um projeto em que as ciclovias  estão

interligando, como dizia o Tim Maia, do Leme ao Pontal.

Essas são fotos da Avenida Niemeyer, da Cidade Olímpica, na Ilha do Governador.

Esses são os modelos. Esse é o programa em andamento na área de Copacabana.

Essas  são  as  ciclovias  de  Copacabana.  Na  Barra  da  Tijuca  estão  sendo

implementados 30km dentro de um corredor verde. A Barra da Tijuca foi projetada ao

estilo  de  Brasília,  ao  estilo  Miami,  ou  seja,  foi  feita  totalmente  para  o  tráfego de

automóveis.  Agora,  estamos revisitando esse projeto da Barra para criar  modelos

alternativos.  A Barra não tem calçadas,  ciclovias, enfim, tinha lugar somente para

automóveis. Hoje existe ali transporte de massa - o metrô está chegando e sendo

integrado às várias linhas que saem da Barra, como a Transcarioca e a Transoeste,

que vão cortar a cidade. Aí o morador da barra vai ter outra alternativa, porque hoje

não existe outra saída, ele pode sair de lá somente de carro.

Em volta do Engenhão, corredor olímpico no subúrbio do Rio de Janeiro, que se

chamava Subúrbio da Central, estamos criando alternativa de ciclovia. Parece longe,

mas do Maracanã até lá são 6km. Outro dia levei 6 horas de carro para chegar até lá,

no  dia  de  um  jogo  do  Fluminense  pela  Libertadores.  Além  disso,  precisamos

consolidar  essa  cultura.  Por  isso  trabalhamos  muito  com  a  população.  Estamos

sempre abordando a população, principalmente quando lançamos corredores, novas

ciclovias. Vejam o cartaz: Bicicletas na pista de Copacabana. Essas são campanhas

que sempre estamos fazendo. No domingo, Dia Mundial sem Carro, vai ser realizado

um passeio. A expectativa é de 20 mil ciclistas do Aterro do Flamengo até Botafogo.

Não vamos até Copacabana, porque seria criado o maior caos em razão de tantos
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ciclistas. Em Copacabana, a adesão é geral. Talvez aquela seja a primeira cidade do

Brasil que possui um mapa de como se deslocar na cidade por meio de bicicletas.

Esse mapa foi lançado com todas as regras para os ciclistas. Dentro desse mapa,

estão todos os centros turísticos, principalmente na Zona Sul e Centro. Constam as

delegacias, os hospitais, postos de abastecimento, locais para conserto de bicicletas.

Existe esse mapa completo do Rio de Janeiro, voltado para o ciclista.

Deixo nossa mensagem final. Como há muitas bicicletas na cidade, há um aumento

do número de acidentes. Tivemos oito acidentes neste ano. Para a quantidade de

deslocamento na cidade por  bicicletas, ou seja,  um milhão de viagens por  dia,  o

número é pequeno. Todavia é sempre uma vida. Os acidentes foram ocasionados por

ônibus. Obrigamos as 39 empresas de ônibus a fazerem uma reciclagem dos seus

motoristas  para  que  aprendessem  a  conviver  com  as  bicicletas.  Os  oito

atropelamentos, sendo seis fatais, foram por motoristas de ônibus.

Tenho um vídeo para passar, o qual considero importante.

Obrigado pela paciência de vocês.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides e, ao final, à

exibição de vídeo.

O presidente - Sr. Altamirando, aproveitando o tema e o filme alusivo a ele, quero

parabenizar o Rio de Janeiro pela iniciativa. O programa lá realmente vem sendo um

sucesso. A topografia ajuda, e o fato de as pessoas terem o hábito de praticar esporte

naquela cidade também ajuda.

Eu não poderia deixar de citar aqui um dos jornais de maior circulação em nosso

Estado, que traz uma manchete que nos causa tristeza - até podemos nos solidarizar

com a família -, mas que também nos faz pensar no risco e, a partir disso, trabalhar

para minimizar o problema: “Menino atropelado queria a cidade com menos trânsito”.

O garoto de 12 anos participava de um grupo e era assíduo na prática de esporte. A

sua mãe, na reportagem, diz o seguinte: “Ele não tinha medo de pedalar. Sempre

falava que tinha orado antes e dizia para eu não me preocupar, porque queria viver

numa cidade com menos trânsito”. Infelizmente, porque estava pedalando, praticando

esse esporte e utilizando bicicleta como meio de transporte - já que era jogador das

categorias de base do América e utilizava bicicleta para ir aos treinos -, veio a falecer.
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Isso aconteceu em nossa cidade de Belo Horizonte.

Tendo concluído a sua fala, quero agradecer ao ilustre expositor e cumprimentar,

mais  uma vez,  todos  os  vereadores  presentes.  Quero  convidar  meus  amigos  de

Catas Altas para representar os demais vereadores presentes e os que não estão.

Convido-os  para  compor  a  Mesa  condutora  dos  trabalhos,  vereadores  Fernando

Rodrigues, José Gabriel e Vanderlei Pereira.

Nossa douta assessoria da Casa pede que eu relembre a todos os presentes que

aqueles que desejarem elaborar perguntas, por favor, devem entregar o formulário

pertinente,  porque,  depois  da  fala  do  próximo  expositor,  Sr.  Daniel  Marx  Couto,

poderemos partir para a próxima etapa e proceder à sua leitura.

Com a palavra,  o  diretor  de  transportes  públicos da  Empresa de Transportes  e

Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans -, Sr. Daniel Marx Couto, que disporá de até 20

minutos para sua exposição.

Palavras do Sr. Daniel Marx Couto

Bom dia a todos. Agradeço ao deputado Fred Costa o convite para a apresentação.

A proposta inicial não é apresentar os projetos da prefeitura ou da BHTrans, mas, à

medida que cada tema for apresentado, posso fazer algum vínculo aos comentários

sobre a apresentação do colega anterior.  E também me disponho a responder às

perguntas sobre  algum tema não tão  específico  quanto  esse que eu trouxe para

apresentar.

Nossa proposta é falar sobre tecnologia, dos sistemas de ITS, que, traduzido para o

português,  significa  sistemas  inteligentes  de  transporte,  um  conjunto  de

equipamentos e softwares que fazem a cidade andar melhor e otimizam os recursos.

Nossa proposta é mostrar as aplicações que já estão em andamento, algumas já

implantadas, outras em desenvolvimento na cidade de Belo Horizonte.

Neste primeiro momento da discussão, mostramos o panorama atual que é comum

-  acredito  eu  -  em  quase todas  as  discussões  realizadas  ontem  e  hoje,  sobre  a

situação atual da mobilidade urbana em grandes centros. Mobilidade urbana é um

tema muito  amplo,  pois  falamos  de bicicleta,  ônibus,  metrô e  de  comportamento.

Felizmente esse tema ultrapassou os limites do gestor de transporte de trânsito e vem

sendo discutido em grandes debates, por vários setores. Não envolve só o setor de
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transporte, mas também o da economia da cidade, e vem sendo tratado com a devida

importância. Precisa avançar mais nas medidas que tomaremos e nos resultados,

para melhorarmos a mobilidade urbana.

Aquelas duas são imagens de internet. Acredito que todos ou grande parte dos que

aqui estão as conhecem, principalmente a primeira, que é uma figura representativa

de um congestionamento absurdo,  que não é mais privilégio apenas dos grandes

centros.  Cidades  com  pouco  mais  de  50  mil  habitantes,  por  apresentarem  já

características  de  viagens  ao  centro,  convivem,  em  alguns  dias,  com

congestionamentos  não  tão  grandes  como o  daquela  primeira  imagem,  mas  que

levam uma pessoa que quer  andar  alguns quarteirões a gastar  pelo menos meia

hora.

Aquela  segunda  imagem  mostra  a  realidade  da  nossa  cidade,  e  estamos

trabalhando para melhorá-la; já tomamos algumas medidas. Os recursos tecnológicos

servirão para superar, melhorar a mobilidade urbana e disciplinar o uso do sistema

viário.

Nos  últimos  15  anos  houve  um  aumento  nominal  muito  grande  no  número  de

acidentes.  Claro  que,  ao  relativizarmos  a  quantidade  de  veículos  em  algumas

cidades, como Belo Horizonte, esse número fica menor, mas temos de trabalhar para

reduzir o número de acidentes e, principalmente, de vítimas fatais.

Esse contexto  atual  que foca o automóvel  no nosso transporte degrada o meio

ambiente. O Rio mostrou uma experiência muito interessante e já adotada em outras

cidades do mundo: desmanchar aquilo que está feito para atingir um objetivo muito

mais  nobre  e  necessário,  pois  gastar  duas  horas  ou  três  horas  para  fazer  um

deslocamento em um grande centro contribui para a degradação da qualidade de vida

das pessoas. Hoje um dos principais problemas na vida das pessoas é o tempo de

viagem,  consequentemente  isso  traz  a  deterioração  da  imagem  do  transporte

coletivo.  Por  que  deterioração  da  imagem,  e  não  do  transporte  coletivo?  Se

avaliarmos os números do transporte, verificaremos que houve muito investimento

nos últimos 10, 15 anos em quase todas as grandes capitais. Só que a imagem não

condiz com o investimento feito. Observamos, nas pesquisas realizadas anualmente

pela  BHTrans,  que  essa  imagem  ruim  do  transporte  coletivo  vem  principalmente
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daqueles  que  não  o  usam.  Esse  preconceito  precisa  ser  superado.  Claro  que

precisamos empreender ações para melhorar a qualidade do transporte e fazer com

que essas pessoas usem-no. Mas a imagem do transporte urbano é muito pior para

quem não o usa do que para quem o usa e o conhece. Partimos de uma primeira

palavra-chave para a continuidade disso, que é o conhecimento do serviço. Além do

conhecimento do serviço, a confiabilidade é fundamental para chegarmos a um bom

resultado.

Quais são as tendências imediatas já observadas nas principais cidades e capitais,

principalmente para aquelas que estão recebendo os recursos oriundos dos eventos

esportivos do próximo ano?

São as famosas mudanças de paradigmas. Temos de melhorar as condições de

acessibilidade urbana; temos de expandir os modos de alta e média capacidade. O

Ailton Brasiliense falou um pouco em números, sobre o que comporta um sistema de

metrô, e é claro que isso varia muito em cada projeto, na medida em que amplia sua

capacidade. Ele tem um limite, mas pode transportar de 15 a 40, ou seja, é uma faixa

muito grande. Ele tem essa característica.

A integração entre os modos de transporte é fundamental para a racionalização dos

serviços, assim como o incentivo ao uso alternativo de transporte. O colega falou

muito sobre as ciclovias. Nós, na prefeitura, ousamos, nesse projeto, prever uma rede

cicloviária de 200km até o final do próximo ano. Já foram implantados 60km. Há um

edital de licitação em curso para a bicicleta compartilhada, e com uma inovação. É

um projeto-piloto - até pelas características da cidade de Belo Horizonte -, que prevê

30 bicicletas  híbridas,  que é  uma bicicleta  com pedal,  porém com auxílio  para  a

subida de alguma rampa. Pode ser uma boa alternativa para aumentar, ainda mais,

esse meio de transporte.

Apenas lembrando que, nos últimos três anos, no tocante ao deslocamento por

bicicleta, passamos de 0,7% para 2%. Portanto, houve uma multiplicação por três,

embora  isso  possa  não  ser  percebido.  Os  ciclistas  encontram-se,  em  parte,

misturados no sistema viário, mas triplicamos sua quantidade na cidade. Esperamos

que esse número chegue a 7% até 2016, que corresponde a quantidade de pessoas

que hoje  são transportadas por  táxis.  A meta é ousada,  mas,  com essa rede de
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200km, acreditamos ser possível chegar a esses números.

Quanto à redução de impactos ambientais e degradação urbana, há necessidade

de  medidas  de  prioridade  para  os  meios  coletivos.  E  a  utilização  crescente  de

ferramentas de ITS - e aí entro mais no foco da apresentação. Apresento-lhes uma

imagem  de  Belo  Horizonte,  que  mostra  que,  nas  mudanças  de  paradigmas,  não

podemos  considerar  simplesmente  as  medidas  físicas,  ou  seja,  a  garantia  do

corredor, no caso de transportes, sem ter o devido controle. Portanto, há o conceito: o

que não é controlado não é gerenciado. Se não houver recursos de controle do uso,

mesmo seletivo,  pode-se chegar  a alguma situação difícil.  Vocês podem ver  que,

naquela via, veículos comuns andam na faixa exclusiva de ônibus.

O princípio  das ferramentas de ITS visa ao controle e à gestão operacional  do

sistema de transporte. Como primeira medida - e já como exemplo prático -,  está

sendo  construído  no  Bairro  Buritis  o  centro  de  operações  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte. É um centro com 96 posições de monitoramento, visando não somente

controlar o tráfego, ou seja, a circulação viária, mas também o transporte coletivo. E,

conjuntamente,  no  mesmo  ambiente,  outros  serviços  da  prefeitura:  serviço  de

atendimento  de  urgência,  serviço  de  limpeza  urbana  e  alguns  controles,

principalmente de emissão de autorizações para questões relacionadas à logística

urbana. O transporte de carga na cidade de Belo Horizonte, bem como em outras

cidades, era um sistema não tão acompanhado de perto pelo órgão público. Agora

faz-se  necessária  essa proximidade  com o  setor  para  se  fazer  o  monitoramento.

Todos  os  recursos  de  ITS,  de  radares,  de  painéis  móveis  contribuem  para  o

regramento e disciplinamento.

Existem, na cidade, 62 câmaras para monitoramento do tráfego e painéis móveis

variáveis que orientam o motorista, seja de transporte de carga, seja de transporte

individual, a buscar caminhos alternativos. Com isso otimiza-se a rede viária. Com a

conclusão  dos  novos  trabalhos,  operaremos  com  o  mapa  digital  gráfico,  sendo

possível avaliar todas as questões do carregamento do tráfego, visando otimizar os

recursos, principalmente os recursos humanos, que sabemos serem escassos. Não

conseguimos controlar uma cidade do porte de Belo Horizonte - nem uma menor -

somente com recursos humanos. Daí a importância da tecnologia.
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Um  ponto  muito  importante  que  afeta  as  questões  de  transporte  coletivo  é  a

interoperabilidade dos sistemas. Temos sempre trabalhado e, às vezes, somos um

pouco  reféns  dos  fornecedores  de  equipamentos  eletrônicos  de  sistemas

proprietários. Na carteira de projetos da prefeitura existe um projeto estratégico que

se chama Cartão Metropolitano. É só um exemplo de interoperabilidade. Qual é a

proposta? Que um sistema de tecnologia metropolitano converse com o sistema de

tecnologia do Município de Belo Horizonte - e, claro, a companhia de trens urbanos

também está incluída nesse pacote de discussões -, de forma que seja transparente

para os usuários da região metropolitana o deslocamento na cidade. Não faz sentido

a  quantidade  de  baldeações,  de  sobe  e  desce.  Esse  sistema  tem  de  ser  mais

transparente. Inicialmente há um projeto de portabilidade de cartão, ou seja, a pessoa

carregar créditos distintos com um único cartão. Isso está avançado, já funciona hoje

para os funcionários da Cidade Administrativa. E, numa segunda etapa, até mesmo a

utilização de um cartão único ou dos dois cartões em ambos os sistemas.

O  Sitbus  é  o  Sistema  Inteligente  de  Transporte.  Em  que  consiste?  São

equipamentos e sistemas instalados nos ônibus, pontos de embarque, estações de

transferência, garagens e em centros de controle operacional. Toda a frota da cidade

já conta com equipamentos de georreferenciamento. Quer dizer, todos os ônibus são

equipados com GPS; transmitem em tempo real para uma central as informações.

Hoje é possível controlar o movimento do transporte coletivo em toda a cidade. Ali à

esquerda  vemos  modelos  de  painel  do  motorista.  O  próprio  condutor  consegue

regular  o  seu  serviço  ao  longo  da  viagem.  Temos  uma  minicentral,  que  será

expandida no centro de operações, já instalada na BHTrans, e vários equipamentos

embarcados, entre eles o sistema de CFTV.

Ontem  ou  anteontem  assistimos  a  uma matéria  interessante  em  São  Paulo.  A

câmera do ônibus estava sendo utilizada para detectar que determinado veículo havia

invadido  uma  faixa  exclusiva.  Hoje  todos  os  ônibus  têm  quatro  pontos  de

monitoramento, um deles é a própria visão do motorista. Já conseguimos enxergar

seja avanço de semáforo -  uma infração do próprio operador -,  seja outro veículo

invadindo uma faixa exclusiva.

Aquela é uma figura representativa - talvez em fevereiro, com o início de operação
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do BRT, todos os ônibus vão contar com esse conjunto de equipamentos. São painéis

para  informar  ao  passageiro  a  próxima  parada.  São  receptores  de  GPS,  circuito

fechado de televisão e vários sensores que monitoram todos os ônibus em tempo

real. Reforçando: hoje 3.050 ônibus da frota de Belo Horizonte já contam com todos

esses aparelhos de localização, filmagem e transmissão de dados. Como resultado,

nos últimos seis meses monitorando toda a frota em tempo real, conseguimos reduzir

o índice de viagens atrasadas e não realizadas em 50%. São cerca de 2 mil viagens

que passaram a ser realizadas no horário ou realizadas todos os dias em função de

um maior controle.

Mostro-lhes agora uma figura representativa dos aplicativos que acompanhamos. É

uma imagem, é claro,  mas é  acompanhada em tempo real,  para checar  se cada

ônibus de todas as linhas está atrasado, adiantado; ou seja, qual é a situação dele.

Cada cor indica uma situação: o azul significa que ele está adiantado em relação ao

programado; o verde mostra que está no horário; e o amarelo, que está atrasado.

Qual é o objetivo principal disso ou qual é o desejo do usuário? A confiabilidade. Se

cada veículo conseguir manter uma regularidade ao longo do corredor, certamente o

índice de aceitação e aprovação do serviço aumentará muito.

Nós  carregamos  a  rede,  conhecemos  os  trechos  mais  congestionados  -  como

mostra a figura - e sabemos até se alguma linha está se desviando do itinerário. Isso

é monitorado. Há alarmes para detectar esses problemas. Por exemplo, se uma linha

não faz a circulação pela região hospitalar  ou se há qualquer caso de desvio de

itinerário, é gerado um alarme em tempo real.

Para o usuário, o objetivo principal é a confiabilidade no serviço, ou seja, saber que

o ônibus vai passar dentro de 5, 8, 10 minutos. Essa sensação do passageiro no

ponto, sem informação, equivale a duas vezes e meia o tempo real esperado. Se o

passageiro espera 10 minutos, a sensação é de que está esperando há 20 minutos.

Então,  a  informação  do  tempo  e  a  regularidade  do  serviço  é  fundamental.  Vale

lembrar uma pesquisa feita por um aluno de mestrado em uma conclusão de curso da

USP. Ela mostra que, em São Paulo, essa informação de horário de passagem vale

de R$0,12  a  R$0,76,  pois  foi  feita  uma correlação entre  o  valor  e  a  informação.

Constatou-se  que,  quanto  maior  a  renda,  mais  valiosa  é  a  informação.  Se  esse
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investimento específico do painel de informação é muito menor que R$0,12, portanto

vale muito a pena fazer esse investimento.

Quais são os benefícios  esperados? Confiabilidade e segurança do usuário.  Ou

seja, se o usuário souber o horário, poderá ficar menos tempo no ponto. E isso não

será  somente  no  painel  de  informação,  porque  já  está  sendo  testada  e  estará

disponível  em  breve  essa  mesma informação  do  painel  no  ponto  e  no  aparelho

celular. A pessoa pode deslocar-se para o ponto já sabendo o horário da passagem

do  ônibus.  Então,  esse  é  um  exemplo  tanto  do  celular  quanto  do  painel  de

informação, já instalado, para informação aos usuários.

Fiscalização eletrônica. A primeira parte é de interoperabilidade, e a segunda é dos

equipamentos do SITBus. E há um terceiro que envolve as questões de segurança,

que  às  vezes  são  esquecidas,  pois  são  considerados  somente  equipamentos

arrecadadores. Há um corredor de BRT num modelo que está sendo implantado na

Avenida  Antônio  Carlos,  com  travessia  em  nível,  que  tem  recebido  críticas  de

algumas pessoas porque não foi instalada passarela. Se perguntarmos ao usuário

qual seria a prioridade, veremos que não é a passarela, mas o atravessamento em

nível, que é o caminho mais curto e que acreditamos ser o caminho destinado aos

usuários, de forma segura. Todos os corredores, todas as faixas da Avenida Antônio

Carlos  vão  receber  equipamentos  detectores  de  invasão  de  faixa  exclusiva  e

equipamentos que medem velocidade e avanço semafórico.

Essa é uma figura ilustrativa. À esquerda está a estação de transferência. Temos os

ônibus circulando na faixa exclusiva, em verde, e temos a faixa destinada ao tráfego

misto  à  direita.  Implantaremos  três  equipamentos:  controladores  de  velocidade,

detectores de avanço de sinal e detectores de invasão de faixa exclusiva. Essa é uma

animação que mostra que, se o carro invadir a faixa, será flagrado; se o carro avançar

o semáforo, será flagrado; e, se passar acima da velocidade, também. A questão da

velocidade  vale  para  o  ônibus:  não podemos  correr  o  risco  de  pegar  um  ônibus

transportando  150  pessoas  numa  faixa  exclusiva  e  atingir  velocidade  acima  da

permitida.

Priorização da circulação do transporte coletivo.  Qual é o objetivo principal para

todos esses recursos de tecnologia, seja de fiscalização, seja de controle, seja de
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monitoramento? Criar  as  condições apropriadas de circulação do ônibus em seus

corredores exclusivos, para não acontecer aquela figura mostrada mais no início, de

mudança de paradigma, e para que o gestor público consiga exercer a fiscalização

dos veículos autorizados nas vias. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor.

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, estando

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até

2 minutos para fazer sua intervenção. Comunico ainda que, neste momento, estão

finalizadas  as  inscrições  para  perguntas  orais  ou  para  o  encaminhamento  delas.

Estão  disponíveis  os  microfones  que  usamos  diariamente  em  nossas  reuniões

ordinárias e extraordinárias.

Debates

O presidente - Convido a Sra. Vanessa Duarte, do Movimento Nossa BH, para que

faça a sua pergunta.

A Sra. Vanessa Duarte - Bom dia. Sou Vanessa, arquiteta, carioca, como vocês

podem perceber pela minha fala. Sou voluntária no Movimento Nossa BH. A minha

pergunta dirige-se ao Sr. Altamirando, do Rio de Janeiro.

Percebi, na apresentação e como ciclista e usuária da rede carioca, que as ciclovias

da cidade são sempre voltadas ao lazer. A apresentação mostrou a ampliação desse

panorama com  a criação  de  novas  ciclovias  junto  aos  corredores  de  mobilidade.

Porém,  queria  saber  qual  será  a  quilometragem  implantada  na  Zona  Norte,  no

subúrbio carioca. Vemos muito claramente - sou usuária do transporte coletivo público

-,  quando  observamos  a  nossa  rede  ferroviária  e  a  nossa  rede  metroviária,  a

demanda  pela  integração  entre  bicicleta  e  transportes  de  massa.  Quando

observamos  as  grades  da  linha  ferroviária,  sempre  vemos  bicicletas,  às  vezes

andares  de  bicicletas,  presas  pelo  fato  de  as  bikes não  terem  infraestrutura

necessária para estacionamento, enquanto o ciclista muda de modal de transporte.

Em contrapartida, na Zona Sul, há maior número de vagas e maior quilometragem
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para  atender  e  dar  segurança  ao  ciclista,  mas  sempre  próximo  da  praia  e  dos

parques. Vejo, na apresentação também, que teremos ampliação na Zona Norte e no

subúrbio, porém isso ocorrerá em volta dos locais dos eventos da Copa do Mundo e

das Olimpíadas.

Queria saber  em que momento a  mobilidade do trabalhador  foi  pensada nesse

plano.  Qual  quilometragem  será  instalada  no  subúrbio  carioca,  na  zona  norte,

pensando na mobilidade e não no lazer dos usuários? Obrigada.

O  presidente  -  Seguindo  a  dinâmica  que  já  é  de  praxe  na  Casa,  pedirei  aos

convidados que anotem as perguntas. Ao término dos inscritos, passaremos a palavra

a cada um para responder. Convido o Sr. Hélcio de Miranda Baptista, da Emater, para

proceder à sua pergunta.

O Sr. Hélcio de Miranda Baptista - Minha pergunta é para o Ailton a respeito dos

projetos  básicos,  já  que  temos  soluções  delineadas  a  respeito  de  quais  modais

usaríamos, principalmente em Belo Horizonte. O metrô, para mim, é a única opção

para o hipercentro e as zonas com alta densidade demográfica. Outras opções como

o BRT, o VLT, o monotrilho seriam para áreas com menor densidade demográfica. No

caso,  ainda  não  entendi  se,  na  verba  destinada  para  determinado  projeto,  está

incluso o projeto básico ou se ele seria responsabilidade de outras esferas, como a

municipal ou a estadual, em vez de ser responsabilidade do governo federal. Minha

pergunta, então, é a seguinte: a verba abrange também o projeto básico ou não?

Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Desculpem-me a timidez.

O presidente - Agradecemos a participação do Sr. Hélcio. Quero dizer-lhe que o

senhor  não  é  tímido  e  me  fez  lembrar  a  publicação  de  uma  revista  chamada

Sucessos,  que  só  lançou  três  edições  no  Brasil.  A  segunda  delas  trouxe  uma

pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrando que, naquele país, as pessoas

tinham  mais  medo  de  falar  em  público  do  que  da  própria  morte.  Nela,  atores,

políticos, apresentadores de TV externavam sua insegurança e o medo de falar em

público.  Então,  para  quem se autodefine  como tímido,  o  senhor  está muito  bem.

Convido a Sra. Amélia Costa, representante do Sinarq, para fazer sua pergunta.

A Sra.  Amélia  Costa -  Estou aqui  representando o Sinarq,  Sr.  Eduardo Soares,

nosso  presidente.  Sou  também  funcionária  da  BHTrans,  arquiteta  e  urbanista.
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Gostaria de dizer que nossa formação acadêmica e militância é totalmente imbricada

com a questão da discussão e do tratamento dos espaços e do entendimento da

reprodução,  no  espaço  das  cidades,  dos  processos  socieconômicos,  culturais  e

ambientais  afirmados  pela  legislação  federal  que  criou  o  CAO  em  2012  e  pela

Resolução nº 2.151.

Gostaria  de  fazer  um elogio  à  fala  do  Sr.  Ailton  Brasiliense,  que nos  traz  uma

importante reflexão e crítica sobre as  questões referentes às  nossas cidades.  No

tocante  ao  planejamento  urbano,  eu  diria,  conforme  ele  mencionou,  que  o

planejamento  urbano  teve  várias  ideologias.  Para  cada  momento,  um  processo

distinto. Ele nos disse que a Light nos trouxe conceitos importantes e considerados

até hoje nas nossas tecnologias, como o plano Agache e o plano Doxiadis.

Agora parece que nos lembramos da nossa grande missão e meta, que seria a

salvação da nossa situação, que é o Planejamento Urbano Integrado, sendo que os

planos  de  mobilidade  são  uma  das  etapas  desse  planejamento.  Mas,  para  isso

acontecer, é preciso haver uma conjunção de interesses muito grande. Aliás, ninguém

falou ainda sobre a questão do pacto social, mencionada pelo Ailton. O governo está

jogando contra há muito tempo, e a sociedade está carecendo de uma atenção mais

firme do governo.

Ontem uma pessoa falou sobre a perversão desse processo, com o qual estamos

convivendo, de participação e exploração pelo capital, de omissão da sociedade e de

conivência do governo, conforme o Ailton destacou. Nesse ponto, gostaria de citar

uma dessas perversões,  que foi  a  criação do crédito  ao consumidor  em 1960.  O

crédito  ao  consumidor  favoreceu  a  aquisição  de  veículos  e  vem  favorecendo  a

aquisição de motos e a especulação imobiliária. Por outro lado, o governo colocou

mais lenha nessa fogueira ao reduzir o IPI.

Diante dessa situação, aliada aos caos das cidades brasileiras e à falta de recursos

para esses projetos, gostaria de fazer uma pergunta ao Prof.  Ailton Brasiliense.  A

minha  pergunta  diz  respeito  ao  art.  1º  do  Estatuto  da  Cidade,  que  trata  da

recuperação  da  obtenção  dos  resultados  em  investimentos  públicos  e  em

infraestrutura, que são as chamadas mais-valias para retroalimentar o processo de

tratamento, manutenção e execução do sistema de mobilidade urbana sustentável.
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Gostaria que ele comentasse esse artigo. Essa questão faz parte de uma das nossas

ações  definidas  no  fórum  técnico  realizado  em  Betim.  Isso  está  aqui,  nesse

caderninho  que  foi  distribuído  como  material  para  todos  os  participantes.  Muito

obrigada.

O presidente - Agradeço-lhe a participação. Convido a fazer uso da palavra o Sr.

Frederico Miranda Brandão Alves.

O Sr. Frederico Miranda Brandão Alves - Ontem li a notícia sobre a formação da

Rede  Ouvir.  Parece que  serve  para  agilizar  o  poder  público  no  atendimento  das

demandas da população. Talvez essa iniciativa seja útil,  mas quero dar um passo

adiante e colocar em pauta algo que acredito ser importante, mas que não parece ter

sido mencionado: temos de nos organizar para resolvermos os nossos problemas de

mobilidade urbana, sem sequer ter de bater na porta do poder público e permitir a

participação da iniciativa privada no transporte de pessoas.

Não falo em participar através de licitações para atender projetos do governo, falo

da participação espontânea que acontece quando alguém, inteligentemente, enxerga

a  possibilidade  de  se  ajudar  ajudando  os  outros.  Mas  leis,  decretos  e  portarias

impedem que a iniciativa privada flua. Se querem ajudar, basta que não atrapalhem.

Na  audiência  pública  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  apresentei  uma

proposta de projeto-piloto, que não traria nenhum ônus ao município e que aliviaria ou

acabaria com o problema da superlotação do metrô no início da manhã e final da

tarde.  Os  vereadores  não  me  deram  uma  resposta.  Talvez  já  estejam  muito

atarefados, e alterar portarias emitidas pela BHTrans não seja da sua competência.

Peço que o diretor espere um pouco após o debate, pois anotei artigos, parágrafos,

incisos e alíneas da Portaria nº 57, de 31/5/2012, que sugiro sejam revogados ou

recebam nova redação.

Uma cena do filme “Lula, o Filho do Brasil” mostra o Lula, ainda criança, indo em

um  pau  de  arara  para  São  Paulo.  Já  imaginaram  se  aparecesse  um  guardinha

dizendo: “Não, não. Isso é transporte clandestino. Pode descer todo o mundo, que

vou apreender o veículo”. Ninguém se beneficiaria com isso. O motorista perderia o

seu veículo, e os passageiros não completariam a viagem. Se alguém se beneficiaria,

seriam as outras empresas que também prestavam serviço de transporte de pessoas,
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pois agora teriam um concorrente a menos. Por isso, suspeito de que certas leis,

portarias  e  decretos  existem  somente  para  favorecer  as  empresas  que  doaram

verbas para as campanhas eleitorais.

A desculpa esfarrapada  mais  frequente  para  a  existência de  tais  leis  é  de  que

servem  para  proteger  o  cidadão.  Desculpem-me,  mas  dispenso  essa  proteção.

Somos adultos, e as crianças e os jovens estão acompanhados dos seus parentes e

pais.  Não  precisamos  desse  serviço  de  babá.  Cuidaremos  de  nós  mesmos.

Conhecemos o nosso contexto melhor do que qualquer um. Por isso somos o grupo

mais adequado para escrever os contratos que regerão a relação entre nós.

Não vejo um esforço, por parte daqueles que criam os decretos e leis, para dar

mais liberdade às pessoas. Há sempre uma resposta depois de muita reivindicação e

encheção de saco dos políticos. Encher o saco cansa vocês e nos cansa também e

não é uma relação saudável para nenhuma das partes envolvidas. Por isso espero

que este discurso não caia em ouvidos surdos.

Farei uma pergunta ao diretor: há a intenção da BHTrans de permitir a participação

da iniciativa privada, sem licitação, revogando-se as portarias que impedem a sua

atuação?

O presidente - Agradeço a sua participação. Passo a presidência a um entusiasta

da  causa,  que  vem  trabalhando  com  afinco  e  dedicação,  e  que,  com  o  nosso

presidente Dinis Pinheiro, é um dos deputados fundamentais para a realização deste

ciclo de debates, o meu dileto amigo, deputado Paulo Lamac.

O presidente (deputado Paulo Lamac) -  Bom dia a todas e a todos. Vamos dar

sequência  aos  nossos  trabalhos  passando  a  palavra  ao  Sr.  Daniel  dos  Santos,

conselheiro nacional das cidades.

O Sr. Daniel dos Santos - Bom dia a todos e a todas. Sou conselheiro nacional das

cidades, sou do Comitê de Mobilidade Urbana da Secretaria Nacional de Transportes

Urbanos do Ministério das Cidades. Estou conselheiro pelo movimento popular. Sou

da Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -

e da Confederação Nacional das Associações de Moradores - Conam.

A minha pergunta é dirigida ao companheiro da BHTrans sobre a participação das

pessoas nos movimentos populares, os movimentos organizados na discussão do



470
____________________________________________________________________________

Plano Municipal  de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte.  É  necessário discuti-lo,

mas a BHTrans ainda não chamou esses movimentos para discutir  a  lei.  A parte

principal  da lei  é que a sociedade, os moradores participem da construção desse

plano com a BHTrans.

Uma companheira falou sobre o pacto social.  É bem verdade que em agosto a

presidente Dilma convocou todos os conselheiros nacionais para discutir esse pacto

social. Na época, entendíamos que ela deveria abrir isso nacionalmente para todas

as companheiras e companheiros que foram para as ruas se manifestar. Foi aberto

um  site do Ministério das Cidades, para que todos pudessem apresentar propostas

para  esse pacto  social.  Então,  estamos  discutindo isso  no  Comitê  de  Mobilidade

Urbana, a próxima reunião será realizada no dia 30. No dia 12, foi feito o encontro

dessa comissão com o conselho dos prefeitos e com o conselho dos governadores,

para que eles dessem suas opiniões. Esse material será encaminhado à Presidência

da República, à Assembleia e ao Senado, a fim de que sejam chamados prefeitos e

governadores para discutirem o pacto social.  Sem a participação deles será difícil

construir um pacto social, até mesmo para definir como vamos trabalhar esse pacto,

porque  vai  haver  gratuidade  de  passagens  e  outros  pontos  que  precisam  ser

discutidos com a sociedade.

Digo isso porque é necessário que haja interesse político. Estou de acordo que são

muitos carros, muitas motos, mas pouca preocupação com o transporte coletivo, com

as bicicletas, com o ser humano, porque a cidade é nossa, é do povo, não é dos

carros. Não existe vontade política. Cito como exemplo as obras de construção do

BRT que estão sendo executadas nas Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado.

Quando  as  vias  são  fechadas,  o  transporte  coletivo  fica  sacrificado,  porque  é

colocada apenas uma faixa para ônibus e três ou quatro faixas para carros. Então,

ficamos - quem passa pela Av. Antônio Carlos sabe disso - mais ou menos 1h30min

parados, porque os ônibus andam bem devagar.  Hoje estamos gastando cerca de

2h30min para chegar em casa. Creio que o tráfego de automóveis é que deveria ser

sacrificado para facilitar a vida do trabalhador, que sai de casa às 6 horas. Ao voltar à

noite, às vezes ele não tem tempo de dar um beijo na esposa, de abraçar o filho nem

de jantar, porque está morto de cansaço. Isso é falta de compreensão das pessoas
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que se preocupam mais com os carros que com os companheiros.

Somos um fórum de mobilidade urbana, discutimos isso na cidade, no Estado de

Minas Gerais. Esse fórum foi criado no ano passado.

Pretendemos continuar com esse fórum, a partir  deste seminário,  para que não

fique em vão toda essa discussão que fizemos, para que todos nós possamos cobrar

tudo  que  foi  discutido  aqui  não  só  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Não  sei  se

consegui esclarecer bem tudo que eu queria explicar. Nós e os prefeitos que estão

aqui participando, além de outros prefeitos, temos de compreender que a sociedade é

muito importante na discussão da mobilidade urbana. É importante na discussão das

políticas urbanas de um modo geral. Os problemas não são só os transportes, temos

outras discussões para a área urbana.

Precisamos chamar a sociedade para discutir, porque ela é a prejudicada. Achei

legal  a  fala  daquele  companheiro.  Quando  vejo  um  jovem  participar  de  uma

discussão e colocar os problemas, como ele colocou, percebo que o Brasil começa a

mudar. Quando vemos o pessoal na rua, percebemos que hoje há uma transformação

porque  a  juventude  entrou  para  fortalecer  nossa  luta,  trazendo  o  que  estão

aprendendo nas faculdades.

A outra companheira falou em relação à parte acadêmica. Temos de entender que

hoje, academicamente, as companheiras e os companheiros de qualquer outra área

são  formados  para  ganhar  dinheiro,  para  trabalhar  com  capital  alto.  Eles  não

conseguem  pensar  no  social.  Esses  companheiros  que  estão  se  formando,

academicamente  falando,  deveriam pensar  nisso.  A sociedade está prejudicada e

depende  da  inteligência  dele,  de  tudo  que  aprendeu  na  faculdade,  para  que

possamos  ter  oportunidade  nas  cidades,  para  que  haja  realmente  uma  cidade

inteligente. Muito obrigado.

O presidente -  Muito obrigado,  Daniel.  A próxima pergunta  será  formulada pelo

Alípio Castello Branco. Fique à vontade pode formular sua questão.

O Sr. Alípio Castello Branco - Ouvi bem o expositor de São Paulo e os demais e

gostaria de fazer uma observação. Sem dúvida, todos os módulos são importantes

num sistema de transporte urbano. É necessário que sejam todos bem aplicados. O

ônibus,  na  situação atual  de recursos do país,  etc.,  é  ainda uma das prioridades
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maiores. Por que não temos ônibus confortáveis no transporte público? Por que até

hoje  temos  caminhões  adaptados  para  ônibus? Isso  é  um absurdo.  Ninguém vai

conseguir tirar os carros da cidade, se o transporte coletivo mantiver a qualidade que

aí está. Para eliminar o carro, o ônibus tem de ser de qualidade melhor. Hoje já existe

transporte público de ônibus, por hidrogênio, sem poluição, sem barulho. Por que não

se dá prioridade a esse tipo de coisa?

Em relação às ciclovias, observo, como já fizeram outros oradores, que a bicicleta é

um transporte alternativo. Não pode ser considerada de grande solução, embora ela

seja importante. A exposição do Rio foi muito boa. Lembro que existe o problema do

clima, das chuvas, do sol, da topografia e da segurança.

Em relação à BHTrans, fiquei satisfeito por saber que ela já está equipando-se com

recursos eletrônicos, usando controle de gestão de sistema de ônibus. No entanto,

isso só trará resultados e benefícios coletivos, à medida que o sistema de ônibus for

realmente melhorando. Muito obrigado.

O presidente - Somos nós que agradecemos a intervenção do Sr. Alípio Castello

Branco. Passamos a palavra, para a última intervenção oral, ao Prof. Marcelo Vieira

Corrêa, da Unileste, responsável pelo PDDI, estudo iniciado por essa universidade no

Vale do Aço.

O Sr. Marcelo Vieira Corrêa - Gostaria de fazer apenas uma pergunta ao Sr. Ailton,

de  cuja  apresentação  gostei  muito.  Parabéns.  Gostaria  que  ele  comentasse  um

pouco sobre o arranjo para se fazer plano metropolitano. Ele falou muito bem na sua

exposição  sobre  a  necessidade  de  planejamento  de  mobilidade  para  a  região

metropolitana. No meu entender, há um vácuo no arranjo institucional em relação às

competências  dos  entes  federados.  Gostaria  de  um  comentário  a  esse  respeito.

Obrigado.

O presidente - Somos nós que agradecemos. A pergunta é extremamente oportuna.

Aproveito para emendá-la com um convite. Receberemos o Prof. Edésio Fernandes

nesta  Casa,  para  debater  a  gestão  compartilhada  do  solo  metropolitano.  Essa

discussão vai ser realizada na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

em 1º de outubro, às 15h30min. As pessoas interessadas serão muito bem-vindas.

Passamos  então  às  perguntas  encaminhadas  por  escrito.  Vou fazer  uma breve
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leitura delas, e, em seguida, retornaremos à Mesa para que os nossos convidados

possam fazer  as suas considerações a respeito das questões e das observações

apresentadas  pelos  senhores  e  pelos  nossos  telespectadores,  que  nos

encaminharam suas perguntas pelo telefone ou pela internet.

Primeiro a pergunta da Haydée Svab, que estará conosco na parte da tarde. Ela é

da Transparência Hacker e vai fazer parte da nossa Mesa de trabalhos na parte da

tarde  de  hoje.  Não  percam.  A pergunta  é  dirigida  ao  Daniel  Couto:  “Como  os

mecanismos de ITs colaboram para melhorar  o acesso de pessoas portadoras de

necessidades especiais ao sistema de transporte?”.

A pergunta  seguinte  é  dirigida  também  ao  Daniel  Couto  e  é  apresentada  pela

Vanessa Duarte, do Movimento Nossa BH: “A palestra a que me refiro foi proferida no

painel  'Cidades  inteligentes  e  sustentáveis'.  O  decreto  que  institui  o  plano  de

mobilidade cita  apenas  o  Plano de  Redução das  Emissões  dos  Gases  de  Efeito

Estufa  -  Pregee.  Gostaria  de  ouvir  do  palestrante  quais  são as ações diretas  do

planejamento  de  mobilidade  que  incidirão  diretamente  no  aumento  da  nossa

sustentabilidade urbana.”

Pergunta da Cristina Braga, do Ministério Público do Estado, dirigida ao Prof. Ailton:

“Em uma situação hipotética, imagine que o senhor viesse a ocupar a prefeitura de

São Paulo. Com a sua vasta experiência em planejamento urbano e transporte, quais

seriam as suas linhas mestras para alavancar a mobilidade urbana?”.

Questão também encaminhada ao Prof. Ailton, da Ana Paula, da Câmara Municipal

de Divinópolis: “Fale, por favor, sobre o rodízio de automóveis em São Paulo.”

Também dirigida ao Prof.  Ailton a questão da Ana Lúcia de Souza Carvalho, da

Aseapprevs: “Gostaria que o senhor falasse mais a respeito do custo percentual da

passagem de ônibus em relação ao tempo que ele perde no nosso trânsito caótico.”

Há outras perguntas encaminhadas ao Prof. Ailton Brasiliense. Vou apresentá-las

em seguida. Da Marilene Domingos Macedo, da Prefeitura de Barão de Cocais: “O

senhor acha que o planejamento de mobilidade urbana seria mais efetivo a partir do

momento em que políticos  e governantes fossem usuários dos serviços públicos?

Exemplo, se utilizassem carros, e não helicópteros; SUS, e não atendimento médico

particular; escolas públicas, e não ensino privado.”
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Pergunta do Eduardo Luís de Almeida, da Câmara Municipal de Divinópolis: “O que

o senhor acha do rodízio de veículos em São Paulo? Isso beneficia os mais ricos?

Qual é a sua opinião?”.

Pergunta  do  Sr.  Alípio  Castello  Branco:  “Reduzir  o  transporte  individual  requer

melhorar  simultaneamente a  qualidade do transporte  público? Nossos  ônibus  são

carrinhos adaptados. O que o senhor pode nos dizer sobre a qualidade dos ônibus?”.

Pergunta do Sr. Pedro Carlos Santos, do Movimento Nossa Betim, encaminhada ao

Prof. Ailton: “O que o senhor acha da implantação do pedágio urbano ou do rodízio de

veículos nos grandes centros?”. Novamente a questão do rodízio é levantada.

Questão de Ana Lúcia de Souza Carvalho encaminhada a Daniel Marx Couto: “Por

que  há tanta  negativa  da  prefeitura  em  apresentar  à  população uma planilha  de

custos que justifique o preço alto da passagem de ônibus em Belo Horizonte?”.

Por  fim,  uma  pergunta  dirigida  a  Altamirando  Fernandes,  de  Tatiana  Aparecida

Santos,  da  Câmara  Municipal  de  Divinópolis:  “Os  bicicletários  existentes  são

executados em parceria com empresas ou por custeio próprio?”.

Eram essas as perguntas. Eventualmente, posso ter saltado alguma. Alguém fez

alguma questão que não foi apresentada aqui? (- Pausa.) Alguém levantou a mão. A

senhora pode formulá-la? Tentamos não saltar nenhuma. Há duas questões dirigidas

ao deputado Fred Costa. Pode formulá-la, Sra. Ivone.

A Sra.  Ivone Luíza  Moreira Silva -  Sou Ivone Luíza  Moreira Silva,  do Conselho

Estadual do Idoso. Dirigi uma pergunta ao expositor do Rio de Janeiro a respeito do

transporte de bicicletas. Queremos saber se os idosos do Rio de Janeiro, estado que

mais possui idosos no Brasil, adequaram-se ao transporte de bicicletas e se existe

alguma pesquisa informando o quantitativo de idosos que utilizam esse modal. Não

deu tempo de entregar a pergunta ao expositor da BHTrans. Vou fazer a pergunta

agora: por meio das imagens que são gravadas nos ônibus, é possível saber se os

motoristas atendem ao sinal que os idosos dão para embarcar? Queria saber por

quanto tempo essas imagens ficam registradas. Se alguma entidade ou o conselho,

por exemplo, quiserem ter acesso a elas, poderão ter? Obrigada.

O presidente (deputado Fred Costa) - Há também uma pergunta da Sra. Amanda,

da Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, dirigida ao Sr. Daniel Marx: “A
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BHTrans, juntamente com a instalação das ciclovias, tem previsto bicicletário ao longo

dessas ciclovias, visto que a última pesquisa de origem e destino publicada é datada

de 2001? Ali se encontra disponível uma informação de 2% de deslocamentos por

bicicletas.”.

Pergunta da vereadora Palmira Feliciano da Silva, dirigida a mim: “Na sua visão, o

que leva a sociedade a essa falta de participação nas decisões mais importantes?”.

Outra  pergunta  a  mim  dirigida  é  da  Sra.  Amanda  Corradi,  da  Associação  dos

Ciclistas Urbanos de BH: “Utilizo a bicicleta dobrável no meu dia a dia, integrada a

ônibus e metrô. Como o Sr. Altamirando bem disse, um dos grandes problemas são

os bicicletários. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais não possui local

para estacionar. Visto o interesse da ALMG pela mobilidade urbana, quais ações são

previstas  para  integrar  a  bicicleta  à  cidade?  Existe  previsão  de  instalações  de

bicicletário  na  Casa?  Existe  algum  projeto  de  lei  para  promover  a  instalação  de

bicicletários  em  prédios  públicos  ou  edifícios  com  grande  movimentação  de

pessoas?”.

Dando início às respostas e findadas as perguntas, quero responder à Sra. Amanda

Corradi. Primeiro, na Assembleia, de fato, e este é um paradoxo, até o momento não

há  ainda  local  para  estacionamento  de  bicicletas,  apesar  de  hoje  estarmos  aqui

discutindo mobilidade urbana. Porém, em um futuro próximo, a partir de uma ação da

Presidência desta Casa, a partir de uma demanda provocada pelo coletivo, haverá a

reforma da Praça da Assembleia. Nesse projeto, está prevista a construção de um

estacionamento para bicicletas.

Em relação ao projeto de lei para promover a instalação de bicicletários em prédios

públicos ou  edifícios  com grande movimentação de pessoas,  na  pasta  que todos

vocês receberam, no tema 2 “Cidades e infraestrutura de mobilidade urbana: desafios

e  estratégias”,  está  a  Lei  nº  16.939,  de  2007,  que  institui  a  política  estadual  do

incentivo ao uso de bicicletas. O texto se encontra comigo e está à disposição de

vocês  e  de  quem  quiser  ou  tiver  a  curiosidade  de  conhecê-lo  na  plenitude  para

apresentar mais ou novas sugestões.

Aproveitando o momento, já que para mim foram dirigidas apenas duas perguntas,

vereadora  Palmira,  repito  o  que falei  no  início  da  manhã:  o  caminho que leva  a



476
____________________________________________________________________________

sociedade a essa participação tão tímida é a descrença com a classe política, com

aquela  parcela  considerável  que,  infelizmente,  teima  em  praticar  crime  de

improbidade administrativa.  Também, da mesma forma,  existe  a crença de que a

participação da sociedade não gera frutos profícuos. E ainda lembro que, às vezes,

falta informação para que as pessoas tenham acesso e sejam provocadas a participar

desses debates. A própria dinâmica do nosso dia a dia torna essa participação difícil,

pois todos temos uma agenda bastante atribulada. As mulheres que, num passado

longínquo, exerciam suas atividades na condição de mãe e dona de casa, o que já

demandava um enorme tempo e atenção, hoje exercem outras atribuições, trabalham

para contribuir  com a economia do lar.  Então,  hoje todos padecemos de falta  de

tempo. Vários fatores remetem a essa situação, mas, se não houver esperança, não

há sentido para a própria vida. Tenho esperança de que esse quadro mude. Se assim

não entendesse, não haveria sentido em exercer o mandato eletivo. Espero que esse

quadro mude, que as pessoas participem cada vez mais das discussões de temas

como esse, fiscalizem e melhorem a qualidade da representatividade em nosso país.

Repito: com o advento da mídia digital, da facilidade do acesso à informação, espero

que também haja um processo evolutivo nesse sentido.

O Sr. Ailton Brasiliense Pires - Obrigado pelas perguntas a mim dirigidas.

Quanto  à pergunta  do  Élcio,  que foi  muito técnica,  digo-lhe que  quem primeiro

identifica o problema é a cidade, que faz um projeto funcional, indicando que tipo de

transporte deve ser usado em uma determinada região. Antes disso, tem de ser feito

um trabalho - que o Prof. Marcelo identificou -, que é o plano diretor de transporte. É

preciso haver um plano geral da cidade, identificar o que há hoje e o que se pretende

daqui  a  5,  10,  15,  20  anos.  Faz-se  um  diagnóstico  para  saber  como  será  o

envolvimento e o crescimento de cada uma dessas ações, e a cidade vai até o projeto

executivo,  a  obra  propriamente  dita  que  começa a  ser  executada.  Onde  entra  o

governo federal? Ele estuda, partindo do princípio que dispõe de dados suficientes

para  definir  aquele  projeto.  Ele  colocará,  num  quadro  geral,  os  projetos  mais

necessários e definirá um cronograma de investimento. Mas quem define o projeto

funcional, o básico, o que fazer etc. é o município.

Quanto à Amélia, ela cita duas leis. Amélia, acho que atualmente temos de levar em
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conta três leis: a primeira é o Código de Trânsito, que diz que os prefeitos têm de

cuidar das cidades, embora a maioria deles não pense assim - o que é uma posição

muito cômoda; a segunda é o Estatuto da Cidade, que surgiu no começo dos anos

2000, 2001; e a terceira é a Lei de Mobilidade Urbana. O pessoal que se encontra na

área técnica tem de considerar esses três fatores. A questão da mobilidade geral da

cidade  passa  pelo  Código  de  Trânsito,  pelo  Estatuto  da  Cidade  e  pela  Lei  de

Mobilidade, que são grandes marcos referenciais. Daí para a frente, vamos descer e

tentar chegar a determinadas regiões da cidade para verificar o que poderá ser feito.

Mas você,  que é arquiteta,  sabe mais  que eu,  que sou engenheiro,  que,  se  não

considerarmos a questão urbana, vamos ficar enxugando gelo. Se há um sistema

carregado aqui  e  se  acrescentam mais  moradias  distantes,  vamos  acabar  com o

sistema de transportes. Portanto,  temos de buscar  equilíbrio nessa construção da

cidade.

Num determinado momento,  você falou  que  faltam recursos.  Mas  recursos  não

faltam. O Brasil é a sexta ou sétima riqueza do mundo; nosso Produto Interno Bruto é

de US$2.500.000.000.000,00. Somos pobres? O mundo tem 200 países. Se o sétimo

é pobre, o resto tinha de ter morrido. Então, o que não nos falta é dinheiro. Temos de

discutir é a distribuição de renda, o que é outra história e em que há uma enorme

dificuldade. O que aconteceu recentemente foi um começo, mas falta muito ainda. No

Brasil, aceitamos que um cidadão ganhe mil ou 10 mil, 100 mil vezes mais que o

outro, o que é inaceitável em vários países do mundo. Não digo que as pessoas têm

de ganhar a mesma quantia, uma vez que as responsabilidades são diferentes, mas

não poderia haver essa distância absurda entre o maior e o menor salários. Quem

sabe 10 vezes, o que já é muito? Temos de trabalhar socialmente para que essas

questões sejam discutidas, e a melhor forma de fazê-lo é ter método.

Minha primeira pergunta é para o Frederico:  qual  é a sua profissão? Você está

desempregado, mas tem uma profissão. Você está defendendo uma coisa. Há uns 15

mil anos estávamos em cavernas.  Só saímos das cavernas e chegamos até aqui

porque começamos a prestar atenção em como algumas coisas que fazíamos davam

errado e outras davam certo e descobrimos que, se utilizarmos uma coisa chamada

método, conseguimos sempre o mesmo resultado. Se ignorarmos esse tal método,
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uma vez conseguimos sucesso e, outra vez, chegamos ao fracasso. Foi por estudar e

prestar atenção naquilo que o outro fez e deu certo que nos agrupamos e formamos

tribos,  depois  cidades  e  depois  nações.  Não  fazemos  isso  por  acaso.  Fazemos

porque é muito mais seguro trabalharmos com pessoas que pensam mais ou menos

a mesma coisa a conviver com pessoas que pensam diferente. Aí a gente tem de

brigar, matar ou morrer para sobreviver. Já dizemos “nós conhecemos o que deve ser

feito, deixa a gente fazer”; isso é o que o mundo fez até mil ou 10 mil anos atrás.

Quando todo mundo faz o que quer, logo, logo só os mais fortes farão o que querem,

e  o  resto  ficará  subordinado  a  eles.  O  que  você  está  defendendo  é  a  volta  ao

passado; é o que sempre tivemos até então.

De todas  as  injustiças  que  ouvimos  aqui,  primeiro,  reconhecemos que existem;

segundo, acreditamos que é possível mudar sem matar o outro, mas aprendendo a

conviver. Você deve ter tomado as vacinas de praxe, está sendo iluminado, eu te ouvi

no microfone. Isso não aconteceu por acaso. Ninguém saiu da caverna e trouxe o

microfone ou a lâmpada. Milhares de pessoas estudaram para construir isso aqui,

para  você  me  ouvir  mesmo  de  longe,  para  você  tomar  a  vacina  e  não  ficar

paraplégico que nem eu. Precisamos acreditar que a ciência nos permite ter  uma

condição melhor, e tanto faz se é a física, a química, a biologia ou as ciências sociais.

Temos de saber  como construir.  Não é na base do cada um faz o que quer que

acontece alguma coisa. Disso estamos fartos; pior, continuamos vendo acontecer de

vez em quando. Podemos continuar conversando depois, não se sinta agredido, por

favor. Tenho idade para ser seu avô, provavelmente.

Queria  voltar  à  questão do  Prof.  Marcelo,  porque  ela  é  estrutural,  assim  como

outras, e trata de um aspecto complicado. Cada prefeito acha que manda na sua

cidade, o que é verdade - e ainda bem que é só por quatro anos. Mas as cidades

estão interligadas. Existem aglomerados urbanos e - pior  - regiões metropolitanas.

Temos uma riqueza enorme e gente pra caramba trabalhando aqui dentro. Como nos

organizamos? Não existe lei federal tratando disso, vocês sabem. Um dos grandes

furos da Constituição de 1988 foi deixar a matéria para ser empurrada com a barriga.

O que algumas regiões estão fazendo - e, lamentavelmente, por critérios políticos - é

que aqueles que são do meu partido ou aqueles com quem combino eu favoreço; o
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resto, trato de acordo com a lei, que, em geral, me favorece a sacaneá-lo.

Hoje, em São Paulo, existe um razoável entendimento entre 10 das 39 cidades que

formam a região metropolitana. Temos lá o Plano Integrado de Transporte Urbano,

chamado  de  Pitu,  que  projetamos  para  um  horizonte  de  10  anos  -  estamos

construindo-o mais ou menos. Só que não estamos conseguindo fazer com que os

prefeitos entendam que aqueles corredores de transporte de trilhos e pneus precisam

ter uma organização de região metropolitana, e não da minha cidade em relação à

sua. Senão, faço um posto de saúde e ele, muito esperto, não faz, e vem todo mundo

buscar saúde aqui,  o que vai  gerar  um custo brutal  para mim. Vamos negociar o

tamanho do posto de saúde; eu gasto um pouco, você gasta um pouco, senão aquele

ali faz, e eu não faço. A minha molecada vai para lá, come merenda, gasta uma baita

nota, ele fica com todo o custo e eu aqui, bonitão. Estamos muito mal em termos de

região metropolitana. É um inferno; não chegamos a uma solução inteligente, pelo

menos até agora.

A outra questão é se o rodízio é para rico. Todas as vezes que é feita alguma coisa

que  restringe,  nunca  restringe  a  classe  A.  O  mesmo  acontece  com  o  pedágio.

Quando se faz um projeto de transporte urbano,  tem que incluir  todos.  Esse é o

grande macete que devemos levar em conta.

Há uma outra questão e não vou deturpá-la. Outro dia, em São Paulo, um cidadão,

de quem não falarei o nome, disse que, antes de melhorar o transporte público, seria

preciso  melhorar  o  transporte  individual.  Que  cara  legal!  Já  não  chega  o  que

gastaram com a avenida para se ter um congestionamento de 200km. A viagem que

levava 10min, agora leva 40min. E esse sujeito ainda achou pouco. Ele quer que se

construam mais  sistemas viários  antes  de  cuidar  do transporte  público.  Se vocês

estão pensando em pendurá-lo pelo pescoço, eu também já pensei. O pior de tudo é

que o sujeito é bem informado. Ele tem curso superior e é mestre em não sei o quê. E

com tudo isso ele tem a mesma cabeça dos homens da caverna. Ele quer que o resto

se exploda. E o pior é que ele não é o único. E, pior ainda, um jornalão, de que não

posso falar o nome, fez um editorial defendendo o sujeito. E é um dos quatro jornais

mais  vendidos  no  Brasil.  Tem  alguma coisa  a  ver  com  o  Estado  de  São  Paulo.

Obrigado.
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Respondi a várias perguntas. Fui tomando nota, depois me perdi.

O Sr. Alípio Pires Catello Branco - Era a questão dos caminhões transformados em

ônibus.

O Sr. Ailton Brasiliense Pires - Na verdade, estamos para desenvolver um ônibus.

Já temos até alguma coisa parecida com ele, com banco para sentar, etc.

A pergunta  anterior  dizia  que os  nossos  carros  eram ruins.  O Collor  disse  que

tínhamos carroças. Se ele fosse um pouco mais social, diria que os ônibus são piores

do que as carroças.

Temos de desenvolver uma tecnologia. Conseguimos fazer trem, avião - vejam o

caso da Embraer -, navio e coisas muito mais difíceis, mas não conseguimos fazer

um projeto para as cidades brasileiras. Uma coisa é ter o ônibus europeu, com o

número de pessoas que transporta por dia e que exige um projeto de engenharia

mecânica X, outra é ter o nosso sistema viário, todo cheio de buracos e lombadas,

um ônibus, com um projeto pior, que carrega, normalmente, quatro ou cinco vezes

mais pessoas do que aquele ônibus europeu. Isso é uma questão que os nossos

fabricantes, os nossos prefeitos e os nossos técnicos, que fazem as especificações

técnicas,  precisam  cobrar.  A tecnologia  está  disponível.  Nós  é  que  não  estamos

comprando.

A Sra. Vanessa Duarte - Quanto isso implica no custo?

Agora algumas questões mais tópicas - e me desculpem por não citar os nomes de

quem as apresentou. Uma delas é o rodízio. É uma solução de curto prazo para

resolver um aspecto do problema enquanto não se consegue resolver o problema

maior. Em 1997, há 16 anos, a prefeitura implantou o simpático rodízio: a cada dia,

carros com placas com determinados números não rodam.

Aconteceu que quem podia comprou outro carro. Ou seja, o número de carros que

passou a circular não foi 20% menor com as duas placas. Segundo, várias pessoas

têm que circular, têm que usar o veículo, porque carregam cargas. Resultado: dos

20% iniciais, mal chegou a 10%. Isso porque em 1997 a frota era bem menor. Hoje a

frota dobrou, portanto acabou o rodízio, mas, se tirar, fica pior. A solução não é o

rodízio e talvez não seja o pedágio. A solução é aquilo que foi feito pela maldita Light,

que veio aqui para ganhar e até prestar um serviço. É preciso organizar a cidade, não
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deixar a cidade crescer do jeito que alguns querem, porque só eles querem ganhar

dinheiro. Não tenho nada contra o enriquecimento de alguns empresários, mas eles

são muito sacanas. E o pior é que eles sabem que são sacanas. Esse é o lado duro.

Precisamos de legislação e comprometimento político para discutir um plano diretor.

Não é cabível. A pessoa viaja demais, desenvolve uma tecnologia, chega e vem de

carro  para as  ruas de  São Paulo.  Meia  hora depois  a pessoa vai  embora.  E vai

embora brava com ela mesma, vai dizendo que gastou muito dinheiro e inteligência

para ver aquilo. Ela deveria ter ficado em casa, vendo filme, nadando. O que ela foi

aprender ali? Nós construímos cidades caras que, infelizmente, levam as pessoas a

um padrão de vida muito baixo. Na minha cidade, 3 milhões de pessoas moram em

favelas e cortiços. É muito duro. São essas as cidades que estamos construindo? É

para isso que desenvolvemos a ciência? Não é para ficar bravo como o Frederico,

não  é  para  chutar  o  balde,  mas  não  é  possível,  depois  de  construir

US$2.500.000.000.000,00 em riqueza, nós nos contentarmos com uma cidade como

São Paulo, que tem 3 milhões de favelados. No Rio é a metade da população. É

brincadeira, temos que dar uma dura geral. As coisas começam com o nosso Poder

Legislativo,  com  os  vereadores.  Não  temos  que  dar  tiros  neles,  mas  temos  que

chamá-los às falas. Já que eles têm um cargo, que cumpram as promessas feitas.

Estão nos enganando há muito tempo.

Então,  rodízio  e  pedágio  são  soluções  que,  momentaneamente,  podem  ser

praticadas,  desde que tenham  horizonte.  Vamos  implantar  rodízio  de  três  placas,

mas,  enquanto  isso,  vamos  expandir  o  metrô  de  Belo  Horizonte;  enquanto  isso,

vamos fazer os corredores de ônibus, vamos rever o uso do solo, vamos ver onde se

pode adensar comércio, onde não se pode mais adensar moradores. Temos que ver

as coisas óbvias. É como construir uma casa de 50m² e chamar para morar lá 200

pessoas.

O  Sr.  Ailton  Brasiliense  Pires  -  Vanessa,  esse  dado  você  poderia  cobrar  da

BHTrans, cujo Presidente é Ricardo Mendanha. Talvez o Daniel possa responder. O

antecessor  dele,  o  Hélio,  diretor  de  planejamento,  um  cara  competente  e

extremamente  simpático,  fez  parte  da  comissão.  É  um  estudo  metodológico.  O

pessoal  da  BHTrans  sabe  que,  para  São  Paulo,  o  maior  custo  era  16%,  e  hoje
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estimamos em 25%. Em BH, em 1998, era baixo, mas hoje duvido que seja menos de

10%. Estou chutando.

O presidente - Obrigado, Ailton.

A Sra. Cristina Braga - Sou engenheira, arquiteta e urbanista do MP.

Sigo há muito tempo a carreira do Ailton Brasiliense em vários eventos. Com a sua

experiência  de  planejamento  urbano  e  transporte,  se  hoje  lhe  fosse  dada  a

oportunidade de ocupar a Prefeitura de São Paulo, como você alavancaria, em linhas

mestras, a mobilidade urbana, como você utilizaria essa oportunidade, já que temos

poucas oportunidades de ter bons administradores com formação adequada?

O presidente - Agradeço a participação, Cristina. Você quase lançou a candidatura

dele à Prefeitura de São Paulo, fez propaganda eleitoral extemporânea.

O Sr. Ailton Brasiliense Pires - Em primeiro lugar, eu não mereço tudo isso.

Tive  algumas oportunidades na vida:  ser  presidente  dessa ONG,  ser  diretor  do

Departamento Nacional de Trânsito e presidente do Conselho Nacional de Trânsito,

no tempo em que o Olívio Dutra foi ministro e o Lula era o presidente da República.

Tive algumas outras, mas quero destacar uma que me foi muito cara em aprendizado,

que foi ser presidente da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo e diretor

do Departamento de Operações Ferroviárias de São Paulo, o que está um pouco

longe de ser prefeito.

Tive  a  oportunidade de  trabalhar  numa administração  que tinha  o  propósito  de

desenvolver um projeto como esses de que andei falando aqui, coisas que aprendi

desde aquele tempo.

Tive uma vantagem: meu pai era 40 anos mais velho que eu. Então, quando nasci,

em 1946, ele já tinha 40 anos, já que nasceu em 1906, quando São Paulo não tinha

nem 300 mil habitantes. Ele foi, então, vivendo e me contando coisas malucas. São

Paulo  foi  a  primeira  cidade  na  história  da  humanidade  a  ser  bombardeada  pelo

governo federal - ninguém sabe disso - na Revolução de 1924. Fui aprendendo várias

coisas, como a constituição da cidade. Primeiro, havia muitos estrangeiros; as línguas

de São Paulo eram francês, espanhol e italiano. Meu pai teve aulas de italiano com

um professor que foi importado da Itália para dar aula no ginásio. Ele que aprendesse

italiano, pois o professor não sabia falar português. Então, a cidade foi construída
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atropeladamente.

Tive  a  oportunidade  de  trabalhar  em  um  governo  sério  e  organizado,  que,

lamentavelmente, foi sucedido por um monstro, um ciclone. Se alguém pensa que

estou xingando, saiba que qualquer um de nós pode ir ao Paraguai,  tomar café e

voltar, mas esse prefeito não pode, pois, se for até lá, a Interpol o prende e ele vai

para a Suíça. Seu nome lembra a cidade de São Paulo: uma “malufada” passou por

lá; isso acontece lá.

Seria necessário discutir a região metropolitana e as prioridades mínimas que as

cidades do entorno deveriam ter. Não está no meu horizonte nenhum cargo político,

mas, por conta da ANTP, procuramos desenvolver projetos e propô-los aos políticos,

desde vereadores até o presidente da República. Se vocês entrarem no site da ANTP,

provavelmente  ainda  encontrarão  o  projeto  de  transporte  urbano  Cidades  com

Qualidade de Vida, que tem 300 exemplos de projetos de transporte público isolados

ou com os de uso de solo. O Brasil tem dezenas de exemplos muito bem-formulados,

mas é uma pena que a maioria não queira aprender. Tive a oportunidade de aprender,

mas,  lamentavelmente,  não  tive  competência  para  aprender  tudo  o  que  me

ensinaram, mas ainda está em tempo.

O presidente - Várias pessoas perguntaram a respeito do rodízio, e não consigo me

conter e deixar de emitir aqui a minha opinião. O Brasil, infelizmente, notabilizou-se

pelas  várias  pessoas que dão  seu jeitinho  brasileiro,  e  parece que os chefes  do

Executivo seguem este exemplo: o País teima em políticas públicas paliativas. Em

vez de investir no transporte público coletivo e na infraestrutura, propõe-se o rodízio.

O mesmo faz ao resolver a questão da segurança pública. Nunca andei de moto, pois

tenho pânico, mas não entendo o fato de se proibir o garupeiro por medo de assalto.

Esse é outro paliativo.  O mesmo acontece com a proibição de vender cerveja no

estádio porque, em sua grande maioria, os membros das torcidas organizadas, às

vezes,  brigam e fazem baderna.  Isso também é paliativo,  já  que não conseguem

organizar bem um evento e proporcionar segurança. São exemplos da inoperância do

poder público, que se utiliza de paliativos para tentar minimizar as consequências da

sua  incompetência  em  tratar  dos  problemas  em  sua  gênese  e  resolvê-los

verdadeiramente.  Infelizmente,  no nosso país,  ainda há essa prática recorrente, e
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quem sou eu para fazer juízo de valor? Será que é melhor o paliativo para minimizar

ou não? Entretanto, afirmo com convicção que o melhor seria tratar do problema em

sua gênese e resolvê-lo.

Com a palavra, o Sr. Altamirando Fernandes Moraes.

O Sr.  Altamirando Fernandes Moraes - Agradeço-lhe as perguntas e o interesse

pelo Rio de Janeiro, especialmente no tocante ao planejamento cicloviário da cidade.

Realmente trabalhamos com o planejamento na cidade. A pergunta da Vanessa, não

sei quanto tempo ela está fora do Rio ou se ela vai muito ao Rio, mas a zona norte da

cidade, basicamente a região do subúrbio e da central, Méier, Madureira, Engenho de

Dentro,  Marechal  e  Engenho  Novo,  não  está  contemplada  em  quantidade  de

ciclovias. Primeiramente, no planejamento, trabalhamos com demandas. No Rio de

Janeiro, no tocante ao PDTU, 53% do uso de bicicleta era feito na zona oeste da

cidade, então os maiores investimentos feitos dentro da cidade, ou melhor, 70% dos

investimentos  foram feitos  nos  locais  em  que a  bicicleta  é  usada como meio  de

transporte.

A questão  é  simples.  O  uso da bicicleta  está  associado à  pobreza.  Não  tenho

nenhuma dúvida  disso.  Hoje  a  ideia  dominante  é  ter  um  carro.  As  pessoas  são

bombardeadas para adquirirem um carro,  e,  enquanto não conseguem comprá-lo,

elas compram primeiro a bicicleta porque é mais barato. Quem anda pela zona oeste

da cidade, Bangu, Realengo e Santa Cruz e também pelas regiões das favelas da

cidade do Rio de Janeiro, percebe que o único veículo disponível para essas pessoas

é a bicicleta. Nesse caso, o nosso objetivo foi o de atender à demanda. Queríamos

fazer  com  que  essas  pessoas  tivessem  infraestrutura  para  usar  a  bicicleta.  Do

contrário,  ela  correria  atrás  para  ganhar  mais  um  dinheirinho  para  comprar  um

chevette  velho  e  abandonar  a  bicicleta.  Haveria  mais  poluidores  na  cidade  e

aumentaria o número de carros para infernizar o trânsito. É por isso que digo que as

pessoas precisam ter infraestrutura adequada para usar a sua bicicleta. Elas poderão

até comprar outra bicicleta para um membro da família ou trocar a sua bicicleta por

outra mais adequada. Então os investimentos estão sendo feitos para quem usa a

bicicleta, para fortalecer a cultura da bicicleta.

Em segundo lugar,  existe toda uma lógica porque o uso de bicicleta não é algo
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isolado. As pessoas não podem dizer que querem usar a sua bicicleta e que por isso

devemos fazer uma ciclovia para ela. Não é isso. Tem de haver não só a demanda,

mas também a transformação da cidade. A zona norte da cidade do Rio de Janeiro

está sendo totalmente reformulada. Os bairros que foram abandonados ao longo dos

anos, isto é, esvaziados, embora estejam muito próximos do Centro, estão sendo

fortalecidos. Grande parte do programa Minha Casa, Minha Vida está sendo dirigida

para entre o Maracanã e o Marechal Hermes, porque eles têm rede de esgoto, de

drenagem e asfalto. Nesses bairros, os casarios são muito baixos.

Estamos no caminho certo. Não basta fazer como fizeram no governo do Garotinho,

com a construção de 20 mil casas em Sepetiba, que fica longe de tudo e não tem

transporte,  não tem asfalto,  não tem rede de esgoto, não tem nada.  Nesse caso,

como essas pessoas farão  para se deslocarem? Agora,  com a TransOeste,  esse

pessoal já foi contemplado, mas não dá para fazer dessa forma. Como o Ailton disse,

é necessário adensar as partes da cidade; - hoje, a região norte da cidade está sendo

valorizada pelos investimentos - as pessoas querem morar mais perto e num bairro

valorizado  e  pela  reurbanização.  As  pessoas  querem  mais  condições  de

trafegabilidade, beleza, plantio de árvores e transporte coletivo.

O sistema de BRT do Rio de Janeiro é chamado de Trans e passa por essa região,

como é  o  caso da  TransCarioca  e  da  TransOlímpica.  Elas  rasgam a cidade.  Há

alguns anos, fizeram uma via no governo Cesar Maia, que foi a linha amarela, mas

eles não colocaram nenhum BRT na linha amarela e nenhum transporte coletivo. Eles

só  pensaram  em  beneficiar  os  automóveis.  Calcularam  20  mil  pessoas,  e  hoje

passam 70 mil pessoas pela linha amarela, ou seja, a linha está engarrafada. Mas, se

tivessem pensado em colocar um sistema de BRT, a ligação do subúrbio com a Barra

já teria melhorado muito. Atualmente estão sendo feitas linhas nessa região, que é a

TransCarioca e a TransOlímpica. Isso muda toda a cara daquele subúrbio.

O sistema de ciclovias, que é alimentador dos BRTs, como queremos fazer, terá de

entrar no momento oportuno, junto a essa transformação da cidade. Não podemos

derrubar mil casas, abrir espaços, criar canaletas exclusivas e ainda fazer ciclovias

nessa região. É por isso que ela está no planejamento de 2014 a 2016, quando se

consolidará o sistema de transporte.
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E também isso acontece quando se alavanca o Parque Madureira, que não deixa

de ser um Aterro do Flamengo, algo que também não havia na Zona Norte da cidade,

ligando Madureira  à Avenida Brasil,  no  Irajá.  Ele será maior  do que o parque do

Flamengo. Hoje ele já é do tamanho da Quinta da Boa Vista. Nesse corredor, que por

acaso sobrou no Rio de Janeiro, de linhas de transmissão da Light, acertamos com

essa empresa a compactação da linha. Portanto, sobrou espaço. Urbanizamos tudo e

transformamos aquele espaço em um grande parque da Zona Norte, com ciclovia

dentro de Madureira, que se estenderá por todos os subúrbios até a Avenida Brasil,

criando-se uma área de lazer e de eventos culturais importante para a cidade.

Isso  tudo  faz  parte  de  um  planejamento.  As  ciclovias  não  são  algo  isolado  na

cidade. A questão da bicicleta é a seguinte: de acordo com o Código de Trânsito, ela

é um veículo de transporte, com direito a rodar na pista. Ela pode rodar do lado direito

ou esquerdo, junto ao meio fio, e os carros devem passar a 150cm dela. Faz-se a

marcação, a ciclovia, a via segregada, dependendo das circunstâncias. Em vias com

velocidade superior a 60 quilômetros por hora, é recomendável inserirmos algum tipo

de  segregação;  mas,  em  vias  com  indicação  para  30  quilômetros  por  hora,  a

convivência com os carros é pacífica. Há uma série de dados mais técnicos que são

utilizados.

A maioria do pessoal que usa a bicicleta como meio de transporte prefere a pista

com automóveis.  Em São Paulo,  por  exemplo,  não há muitas  faixas segregadas.

Muitas  vezes,  colocamos  ciclovias,  e  o  pessoal  mais  acostumado prefere a  pista

comum. Trata-se de uma questão de planejamento, e não de segregação ou questão

social - as ciclovias do Rio de Janeiro.

A Tatiana, de Divinópolis, perguntou se os bicicletários são executados em parceria

com empresas ou por custeio próprio. Os bicicletários, no Rio de Janeiro, são locais

para se guardarem bicicletas, especialmente privadas. Eles são executados de todas

as maneiras: com investimento do poder público, em parceria com a SuperVia, com o

metrô e com todos os órgãos integrados à questão da bicicleta. Eles possibilitam, na

medida do possível, que exista um local seguro para guardar as bicicletas.

A SuperVia tem bicicletários em Bangu, Realengo e Santa Cruz, regiões onde as

bicicletas são mais usadas para a integração com trem. Esses bairros são da Zona
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Oeste.  Ao longo da Baixada Fluminense também há bicicletários,  como em Nova

Iguaçu,  por exemplo.  Como a Baixada Fluminense é plana e tem uma população

muito pobre, a bicicleta é muito utilizada pelas pessoas que vão pegar o trem e se

deslocar para o centro do Rio de Janeiro.

Fora isso, há o sistema bike share, ou seja, o sistema de bicicletas compartilhadas

ou de aluguel, que é uma concessão do serviço público, como é também qualquer

meio de transporte. A empresa tem de participar de licitação, e o sistema é concedido.

Para que ele se viabilize, é feita também parceria entre setor público e privado, a

partir de propagandas. A cor das bicicletas do Rio de Janeiro é laranja, pois o Banco

Itaú é parceiro no custo fixo delas.

A tarifa de uso da bicicleta é de R$10,00 por mês, e a pessoa pode usá-la quando

quiser.  É claro que esse valor  não cobrirá todo o custo de manutenção de 2 mil

bicicletas que rodam pela cidade e acabam com um pneu furado, por exemplo. Há

uma central de controle, que a qualquer momento sabe de onde a pessoa saiu, quem

é e para onde vai. Existe esse sistema de controle, no qual a pessoa é cadastrada.

Portanto,  quando  a  pessoa  retira  a  bicicleta,  sabe-se,  pelo  sistema,  quem  está

retirando;  quando  ela  entrega,  sabe-se  quem  está  entregando.  Muitas  vezes,  a

pessoa  recebe  um  telefonema  dizendo  que  ainda  não  entregou  a  bicicleta  e

perguntando se há algum problema. Esse sistema funciona dessa maneira. Em tudo

há parceria público-privada. O poder público é o concessionário e o regulador do

sistema de transporte do Rio de Janeiro. Não sei se deixei de responder a alguma

pergunta.

Só gostaria de acrescentar o seguinte, porque ouvi uma pergunta interessante: no

Rio  de  Janeiro  existe  uma vasta  legislação sobre  essa questão cicloviária,  existe

regulamentação para  tudo.  Por  exemplo,  o Denatran não regulamentou o uso de

bicicleta elétrica, mas o Rio de Janeiro fez isso - e o Denatran alegou que a nossa

regulamentação é inconstitucional. Fizemos essa regulamentação porque o uso de

bicicletas elétricas no Rio de Janeiro é muito grande; as pessoas passaram a usar

essa bicicleta, que é chamada de bicicleta com pedal assistido. Na verdade, existe

uma bateria.  A bicicleta anda somente até 20km por hora. As mulheres do Rio de

Janeiro adoraram essa bicicleta, principalmente as que moram em Ipanema e Leblon.
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Por exemplo, têm de buscar o filho na escola, mas não existe vaga para estacionar o

carro,  porque tiramos as  vagas das ruas para  fazer  ciclofaixas.  Então,  a  solução

interessante é utilizar uma bicicleta, pegar o filho, colocá-lo na garupa e levá-lo para

casa. A bicicleta elétrica para as mulheres é uma beleza, porque ela não transpira

muito, não mancha a maquiagem. Além disso, ela vai pedalar somente quando quiser.

Existem  vários  tipos  de  bicicletas.  Por  exemplo,  aquela  que  tem  três  tipos  de

marchas, aí basta regular: se a pessoa quer pedalar muito, a marcha vai aliviar muito;

se quiser, pode ficar naquela batidinha sem precisar ficar só no pedal. Isso virou febre

no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, onde moram as pessoas com maior

poder aquisitivo, como artistas da Globo. Virou moda; então, quem tem condições

utiliza bicicleta elétrica.

Creio que respondi a todas as perguntas que me foram dirigidas. Obrigado.

O presidente - Agradeço ao Sr. Altamirando e concedo a palavra ao Sr. Daniel Marx

Couto.

O Sr. Daniel Marx Couto - Algumas pessoas que me dirigiram perguntas não estão

mais  aqui,  mas  vou  responder-lhes  de  forma  objetiva,  em  função  do  tempo.  O

Frederico fez a leitura de um texto. A pergunta dele foi relacionada ao regulamento do

serviço fretado. Ele não falou sobre o trabalho que realiza, mas é um interessado na

questão do transporte fretado. A defesa dele é a desregulamentação desse serviço.

Uma portaria de 2012 buscou desburocratizar o credenciamento do serviço fretado no

Município de Belo Horizonte. Hoje existem as questões básicas, que são a lista das

pessoas que utilizam o serviço fretado, o cadastramento em órgão público, no caso

da BHTrans, e vistorias periódicas na BHTrans. É uma portaria muito simples. Ele

mesmo disse que o argumento de segurança não vale, mas o argumento é mesmo

garantir a segurança de quem utiliza esse serviço.

O Daniel  falou sobre a discussão do plano de mobilidade,  a discussão com as

comunidades. Estamos reestruturando as comissões de transporte e de trânsito. Ele

acompanha isso,  porque  é militante  nessa área há muito  tempo.  No plano estão

instrumentos, diretrizes, políticas, ou seja, não são ações definidas. Algumas ações e

políticas que estão no plano de mobilidade de Belo Horizonte estão em andamento, e

grande parte delas está em discussão. Aquelas que ainda não estão em discussão
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estão sendo pensadas, planejadas. Quando houver uma orientação maior e como é a

prática da prefeitura há 20 anos, vão ser realizadas discussões com a participação da

comunidade.  (-  Intervenção  fora  do  microfone.)  Sim,  para  todos  os  planos.  Por

exemplo, o plano fala sobre prioridade de transporte não motorizado. (- Intervenção

fora do microfone.) Sei, é a lei que prevê essa regra.

Qualquer item que não esteja sendo discutido e que esteja sendo implementado

deve ser citado. Não conheço nenhum deles. O exemplo que eu daria: o módulo dos

não motorizados. Incorporamos recentemente, há alguns meses, os próprios ciclistas

na discussão e até na aprovação dos projetos, mesmo os técnicos, para auscultar as

necessidades dos ciclistas e rever os projetos. Alguns já estão sendo revistos. Não é

um exemplo simples, mas o restante vem sendo discutido.

A Sra. Vanessa Duarte - Complementando a resposta do Daniel, do Conselho das

Cidades, sobre a participação popular no plano de mobilidade, no decreto pelo qual o

Executivo institui o plano de mobilidade na cidade, ele coloca a participação dentro do

observatório  da  mobilidade.  Reconhecemos  a  participação  do  ciclista,  mas  o

observatório da mobilidade, mais uma vez, é colocado sob a gerência da BHTrans.

De que forma esse observatório funcionará? O órgão público fiscalizará ele próprio?

De que forma a participação popular ocorrerá, se não há paridade,  se há sempre

componentes do Executivo e do Legislativo em número maior que a população? Não

entendo como se dá a observação de um serviço público pelo próprio órgão que

presta esse serviço público à comunidade. O observatório deveria ser revisto à luz do

que o Daniel lembrou, deveria ser retirado da BHTrans e devolvido à população. A

participação  social  deveria  ser  de  outra  maneira.  Deveria  ser  de  gerência  da

população,  e  não da BHTrans.  É uma proposta  para  conversamos a  respeito  da

formulação  desse  observatório  a  fim  de  que  a  participação  realmente  se  dê

adequadamente.

O Sr.  Daniel  Marx  Couto -  Complementando,  o  observatório  não é  virtual.  Tem

ambiente físico,  ambiente de  discussão e tem de ser  formatado e construído  por

alguém, principalmente a parte de equipamento e mobiliário para as pessoas. Esse

alguém  é  a  Prefeitura.  Não  é  a  BHTrans  ou  a  própria  Prefeitura  que  dão  as

definições. O observatório é composto pela sociedade. Tem vários setores, e quem o
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ficará comandando é o povo. O povo tem de ser alguém, e o povo, nesse caso, foi

colocado como sendo a BHTrans, nas questões de criação e instrumentalização do

serviço, do observatório.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Sinval Jacinto Dias.

O secretário Sinval Jacinto Dias - Muito obrigado pela compreensão. Tinha aquela

vontade de falar porque estou na vida pública há 17 anos. Sou de João Monlevade e

vereador  pelo  quinto  mandato.  Hoje  estou  ocupando  a  Secretaria  de  Serviços

Urbanos.

O senhor falou, no início, que apresentou projeto sobre o perímetro urbano, de cuja

discussão ninguém participou. Nós, da vida pública, ficamos tristes com isso porque

muitas vezes entramos com um projeto, que discutimos, e não aparece ninguém da

plateia para contribuir, para ajudar. Isso que está acontecendo aqui hoje não temos

visto acontecer em vários congressos em que vamos fazer alguma movimentação. Já

é  quase  1  hora,  todos  estão  com  vontade  de  almoçar,  mas  permanecem  aqui

assistindo à apresentação.

Gostaria  de  parabenizar  o  senhor,  deputado,  que  tem  jogo  de  cintura  e  sabe

controlar essas situações. Não estamos vendo mais isso na vida pública. Estou mo

meu quinto mandato como vereador e tenho dedicado todo o meu tempo a ajudar a

administração municipal.  Infelizmente,  quando há audiência pública  ou  realizamos

algum evento, observamos a participação de poucas pessoas.

Gostaria de dizer ao representante da BHTrans que as pessoas criticam o sistema

coletivo de transporte, mas muitas vezes não o utilizam. Muitas vezes assistimos a

palestras que dizem respeito às capitais,  como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo

Horizonte. Tenho certeza de que os vereadores e as pessoas de cidades pequenas

que participam desta reunião vão aproveitar muito as falas aqui apresentadas.

Era o que tinha a dizer. Infelizmente estamos muito desacreditados na política, mas

tenho a certeza de que a culpa maior  é das pessoas que não participam. Essas

poucas pessoas que aqui estão representam grande parte da sociedade do Estado.

O presidente -  Vereador,  agradecemos sua participação e desejamos ao senhor

sucesso no exercício do seu mandato.

O  Sr.  Antônio  César  da  Silva  -  Sou  o  Prof.  Antônio  César,  vice-presidente  da
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Comissão de Direito Urbanístico da OAB e represento a instituição neste evento.

Quero apenas fazer uma observação a respeito da participação popular. Primeiro,

há  descrédito  em  relação  à  classe  política.  Fui  representante  da  OAB  em  uma

comissão da câmara municipal na legislatura passada, mas afastei-me por causa da

participação  popular  em Belo  Horizonte.  Também representei  a  OAB no Compur,

onde  fui  suplente.  O  Compur  é  composto  da  seguinte  forma:  metade  por

representantes  da  prefeitura  e  a  outra  metade  por  dois  representantes  do  setor

técnico, dois do setor popular, dois da câmara municipal e dois de outro setor, de que

não me lembro agora. Hoje a participação popular em Belo Horizonte é feita da forma

que  a  municipalidade  decide.  Vamos  perdendo um pouco  a  credibilidade de  que

podemos participar do destino da cidade. Percebemos que as audiências públicas de

que participamos não têm força de modificação. Temos força para falar, mas o que

falamos  não  é  levado  em  consideração.  Entendo  o  anseio  das  pessoas,  como

observador pela OAB dos movimentos da cidade. A população precisa ser ouvida, e o

que ela diz tem de ser levado em consideração.

Parabenizo o deputado por sua atuação, que temos acompanhado. Infelizmente os

seus pares não têm atuado como V. Exa. Como você disse - permita-me chamá-lo de

você -, falta atuação rígida. A improbidade administrativa atrapalha muito a condução

dos  trabalhos.  Espero  que  você  possa  levar  sua  atuação  aos  seus  pares.

Percebemos que as pessoas que estão próximas a nós não têm atuação, como diz o

discurso. Não critico a população por não participar dos movimentos. Não adianta as

pessoas trabalharem 8 ou 9 horas por dia e à noite também, porque sabem que não

vai acontecer nada. Precisa haver uma mudança drástica na condução dos trabalhos

que  envolvem  participação  popular.  Muito  obrigado.  Desculpem-me por  atrasar  o

almoço de todos. Também estou com fome.

O presidente - Professor, agradeço sua participação.

O  Sr.  Daniel  Marx  Couto  -  Retomo  a  palavra,  de  forma  rápida.  As  perguntas

abordam  temas  muito  diferentes  e  relacionados  à  prefeitura  e  à  BHTrans.  Como

alguns não são de minha responsabilidade direta, algumas questões podem não ter

informação  completa,  como essa.  Há  um  setor  específico.  Conheço  o  Daniel  há

alguns anos, ele sabe da importância da participação e das conquistas feitas.
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A Vanessa Duarte apresentou questionamento a respeito do plano de mobilidade,

que cita o Plano de Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa. Como o foco

da minha apresentação foi a utilização dos equipamentos de tecnologia, pode não ter

ficado claro, mas está tudo embutido ali, a questão da otimização dos equipamentos,

seja  do  ônibus,  seja  da  tecnologia  dos  ônibus.  Em  todos  os  projetos  de

racionalização, de prioridade do transporte coletivo, está prevista a redução de 2/3 do

número  dos  veículos  que  rodam  no  hipercentro  de  Belo  Horizonte.  Isso  muito

contribuirá com a redução de emissão de poluentes. Além disso, no plano de governo

municipal, há previsão de um projeto de testes de novas tecnologias. Temos de estar

junto com as indústrias. Há regulamentações que induzem ao desenvolvimento.

Não  basta  querer  um  determinado  ônibus,  com  determinada  matriz  energética,

porque aquilo pode se inviabilizar ao longo do tempo. Já provocamos essa discussão.

Estamos num processo de teste de ônibus a etanol, gás e agora, mais recentemente,

temos uma proposta de um teste elétrico também. Isso tem de estar alinhado com a

indústria,  com a  capacidade  de fornecimento  da  indústria.  E  também  o plano de

logística urbana prevê um regramento de entrada de veículos dentro do hipercentro

da cidade. Temos um controle da nossa central de operações, e isso, de certa forma,

além de melhorar muito as questões de segurança e de emissões de gás, racionaliza

o serviço interno, resultando em mais velocidade.

Pergunta  da  Ana  Lúcia:  por  que  há  tanta  negativa  da  prefeitura  em  relação  à

planilha? Isso faz parte do painel do início da tarde. Isso já foi discutido várias vezes.

Acredito  que  ela  já  tenha  participado  da  discussão.  Não  vou  entrar  no  assunto,

porque vai haver horas de discussão desse tema no período da tarde.

Vou responder à Amanda em relação à instalação de ciclovias e se há previsão de

bicicletários. Há previsão do equipamento que chamamos de paraciclo, para prender

a  bicicleta  em  alguns  pontos,  tanto  implantado  pela  prefeitura  quanto  pelo  setor

privado,  que  também  autorizamos.  E  há  a  previsão  de  bicicletários  nas  ruas,

bicicletários nas estações de ônibus e também no sistema de BRT. Há a possibilidade

de transporte das bicicletas dentro do ônibus.

Em  relação  ao  percentual  de  2%  de  ciclistas  que  citei,  não  é  na  pesquisa

origem/destino de 2001,  mas sim nas pesquisas que a prefeitura faz anualmente.
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Uma das perguntas básicas é a forma como as pessoas se deslocam, e isso tem se

mantido, ou seja, houve um crescimento de 0,6 a 0,7. Esse percentual foi crescente e

hoje  está  em  2%,  repetindo  em  2%  a  pesquisa  de  um  ano  para  outro  e  com

crescimento razoável ano a ano. Na pesquisa de origem/destino, que deve estar por

se finalizar, a tabulação certamente vai trazer esse número de forma consolidada.

Por  último,  vem  a  pergunta  feita  pela  Haydée:  como  os  mecanismos  de  ITS

colaboram  com  o  acesso  de  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  ao

sistema  de  transporte?  Vou  dar  um  exemplo  simples.  Estamos  testando  um

equipamento para o deficiente visual.  Ele tem esse equipamento, que é o próprio

celular.  Na  verdade,  é  um  aplicativo  do  celular  e,  como  todos  os  ônibus  são

adaptados com o GPS, ele saberá a hora que a linha dele estará se aproximando.

Estamos fazendo esse trabalho conjunto com uma empresa ligada à Universidade de

São Carlos, em toda a frota, de forma que o deficiente visual possa ter essa facilidade

maior. Isso é um exemplo, mas há outras aplicações.

Se fiquei sem responder a alguém, por favor manifeste-se.

O Sr.  Daniel dos Santos -  Em relação aos corredores de ônibus, na obra estão

colocando um ônibus atrás do outro e ficando três faixas para os carros, do lado de

cá,  com uma pessoa só em cada carro e mais de 50 pessoas dentro do ônibus,

esperando. Gostaria que o senhor pensasse melhor nisso.

O Sr.  Daniel  Marx Couto - Em relação aos desvios de obras, principalmente no

centro e na Cristiano Machado, vamos avaliar a questão e lhe dar um retorno. Você

deixou a observação, e vamos lhe dar um retorno. É importante essa mensagem,

porque o projeto é exatamente sobre a priorização do transporte coletivo. Também no

desvio devemos priorizar o transporte coletivo. Concordo.

O  presidente  -  Agradeço  ao  Daniel  e  aproveito  para  agradecer  aos  nossos

convidados,  aos  vereadores  presentes,  às  senhoras  e  aos  senhores,  a  quem

cumprimento na pessoa do Geraldo Guimarães.

Informo  que  os  certificados  do  encontro  estadual  do  fórum  técnico  Mobilidade

Urbana -  Construindo Cidades Inteligentes, estará disponível hoje, a partir  das 16

horas, na secretaria deste evento.
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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 especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/9/2013

Presidência do Deputado Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras da Sra. Maria

Eulália Alvarenga - Palavras do Sr. André Henrique de Brito Veloso - Palavras do Sr.

Ramon Victor  Cesar  -  Palavras da Sra.  Haydée Svab -  Esclarecimentos sobre os

Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Fred Costa - Liza Prado - Paulo Lamac.

Abertura

O presidente (deputado Paulo Lamac) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião. Sob

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com

a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O presidente - Destina-se esta reunião à realização do encontro estadual do fórum

técnico  Mobilidade  Urbana:  Construindo  Cidades  Inteligentes,  com  os  seguintes

objetivos:  mobilizar  o  poder  público  e  a  sociedade  civil  em  torno  do  tema  da

mobilidade urbana e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis; discutir os

principais  desafios  e  alternativas  para  a  questão da mobilidade urbana;  buscar  a

sensibilização e a capacitação dos agentes públicos, da sociedade civil organizada,



495
____________________________________________________________________________

dos  trabalhadores  nos  sistemas  de  transporte  e  da  população  em  geral  para  a

construção dos planos municipais de mobilidade, em atendimento à Lei Federal nº

12.587/2012, que é a Lei Nacional de Mobilidade, que institui a Política Nacional de

Mobilidade  Urbana;  e  debater  experiências  em  mobilidade  urbana  a  partir  de

perspectivas trazidas por especialistas e gestores das áreas afins a essa temática.

Composição da Mesa

O presidente - A presidência convida a compor a Mesa o Exmo. Sr. Ramon Victor

Cesar,  presidente  da  Empresa  de  Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -

BHTrans; a Exma. Sra. Maria Eulália Alvarenga, coordenadora do Núcleo Mineiro de

Auditoria Cidadã da Dívida; o Exmo. Sr. André Henrique de Brito Veloso, membro da

Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte - Grupo de Trabalho de Mobilidade

Urbana; e a Exma. Sra. Haydée Svab, pesquisadora da Universidade de São Paulo e

membro da Transparência  Hacker,  entidade que discute  a  transparência  no  setor

público.

Sejam bem-vindos! É com satisfação que damos início à nossa Mesa da tarde, que

encerrará este encontro estadual.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para  a  apresentação  de questões  ou sugestões  presenciais  das  pessoas  que se

encontram aqui, por escrito ou oralmente, e para os que nos acompanham pela TV

Assembleia ou pela internet, que poderão acessar o portal da Assembleia Legislativa

e enviar a sua sugestão pelo formulário do Participe Agora.

Para melhor organizarmos o debate, ainda durante as falas dos expositores, os

participantes poderão encaminhar suas questões ou sugestões por escrito. Abriremos

espaço para o recebimento dessas sugestões tão logo iniciem-se as apresentações.

No  decorrer,  vamos  informar  que  estamos  encerrando  o  recebimento  dessas

sugestões e, a partir desse momento, vamos sistematizá-las para que elas possam

ser apresentadas aos convidados da Mesa. Aqueles que desejarem fazer as suas

intervenções 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.
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Basta acessar o portal da Assembleia, <http://www.almg.gov.br>, clicar sobre o botão

Participe Agora e preencher o formulário de participação.

Informo que a publicação das atas deste encontro estadual estarão disponíveis na

versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição de 5 de outubro, e poderão ser

acessadas no portal da Assembleia, <http://www.almg.gov.br>, o mesmo portal a ser

acessado pelos internautas e telespectadores que queiram participar do evento.

Informamos  aos  participantes  que  as  apresentações  dos  palestrantes  estarão

disponíveis após o encontro estadual na página do evento, no portal da Assembleia

Legislativa  na  internet.  Quem  tiver  interesse  pode  acessar  as  apresentações

diretamente do nosso portal.

Vamos  agora  iniciar  o  painel  Transporte  Coletivo:  Tarifas,  Gratuidades  e

Transparência. Estamos tocando aqui em questões que foram bastante levantadas

durante as jornadas de mobilização, das manifestações de junho e julho. Certamente

é um tema que desperta  hoje  interesse da  população mineira  e naturalmente  da

brasileira; temáticas importantes, que estão no cerne das discussões de hoje sobre

mobilidade urbana. Com a palavra, a Sra. Maria Eulália Alvarenga.

Palavras da Sra. Maria Eulália Alvarenga

Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do deputado Paulo Lamac, cumprimento a

Mesa. Agradeço à Assembleia pelo convite e a parabenizo pela realização dos ciclos

de  debates  e  deste  fórum,  que  muito  colabora  para  conscientizar  a  população

mineira. O convite foi para que eu falasse sobre o tema “Transparência e controle

social,  sistema  tarifário  e  financiamento,  orçamento  público  ou  subsídio”.  Quero

deixar claro que a minha fala não trata de crítica pela crítica, mas busca soluções

entre os poderes constituídos e a sociedade civil.

É inconcebível que o nosso país seja a sétima economia mundial e tenha tanta

desigualdade. Somos um dos países mais injustos do mundo. Os dados do Plano das

Nações  Unidas  -  Pnud -,  em  2010,  apontam  o  Brasil  como o  terceiro  país  mais

desigual  do  mundo.  Nos  dados  de  2012,  estamos  em  85º  lugar  no  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH;  e  em  69º  lugar  no  índice  da  percepção  da

corrupção. Somos o penúltimo país, entre 40 países, no Programa Internacional de

Avaliação dos Estudantes - Pisa. O País necessita mudar os rumos de sua gestão
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pública.

Em relação ao tema de minha palestra, temos recursos para a implementação da

mobilidade  urbana  necessária?  Até  quando  continuaremos  aqui  discutindo  esse

assunto? O Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI - da região metropolitana é de

2011. Quando efetivamente conseguiremos sua implementação? A nossa luta é para

que as políticas públicas saiam do papel e ganhem fórum de cidadania e que sirvam,

de fato, para garantir os direitos de todos os mineiros. Não só dos mineiros, mas de

todos os brasileiros.

Trago  uma  análise  do  que  estudamos  sobre  mobilidade  urbana.  São  vários

conceitos, o tema é muito extenso, mas tentei resumir o máximo possível. De fato, o

modelo se esgotou. Esse nosso modelo de mobilidade de automóveis não dá mais.

Apenas listei a legislação de transparência e o controle social,  não vou entrar em

detalhes. No entanto, queria alertar que o Decreto nº 14.806, da Prefeitura de Belo

Horizonte, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela lei de acesso à

informação. Quando se pega a lei  que institui  as diretrizes de política nacional de

mobilidade urbana, vemos que seu objetivo é contribuir  para o acesso universal à

cidade por  meio  do  planejamento da gestão democrática  do  sistema nacional  de

mobilidade urbana. Ela sempre fala sobre equidade, eficiência, eficácia e efetividade.

Aí perguntamos se realmente o que está posto para a população segue essa lei. Se

os contratos de concessão da região da Grande BH e da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte  -  pois  Belo  Horizonte  tem  alguns  contratos  de  concessão  de

transporte público - seguem isso. Muitas cidades não têm isso nem cumprem a lei de

licitação. Então tentaremos falar se essa gestão democrática e esse controle social

existem no planejamento e na avaliação de política nacional de mobilidade urbana.

Ela sempre fala sobre equidade, eficiência, sempre com participação popular. O art.

7º  da  mesma  lei  fala  a  mesma  coisa:  consolidar  a  gestão  democrática  como

instrumento  e  garantia  da  construção  contínua  do  aprimoramento  da  mobilidade

urbana.

Vamos mostrar  o que é transparência e publicidade.  Acho que nossos gestores

públicos têm de estudar um pouquinho mais sobre o que é transparência, porque a

noção de transparência pública é mais ampla do que o conceito de publicidade. O
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que está em vários portais é publicidade, que é a mera e simples publicação de atos,

como,  por  exemplo,  informações  e  linguagens  extremamente  técnicas,  como

balanços orçamentários e financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isso  não  garante  por  si  só  a  transparência,  para  que  os  cidadãos  consigam

efetivamente fazer uso dessas informações, porque se eles não puderem fazer uso

ou não tiverem as informações que conheçam ou por meio das quais possam fazer o

controle, não teremos o controle social de que o Brasil precisa.

A transparência permite a qualquer cidadão saber onde, como e porque o dinheiro

público  está  sendo  gasto;  ajuda  a  produzir  confiança  pública  na  capacidade  do

desempenho do governo. A gestão pública tem de ser feita às claras, sem mistérios.

É preciso que os dados sejam publicados em linguagens simples e compreensível a

qualquer  cidadão,  para  que  o  cidadão,  quando  quiser  saber  alguma  coisa,  não

precise lutar contra o gestor público. Quando queremos algum dado, dizem: “Já vem

aquela mulher pedir mais dados. Não vou nem responder”. E não respondem. Na lei

de transparência, há três cartas publicadas e protocoladas no Estado desde maio do

ano passado, que não foram respondidas. Eles só respondem ao que lhes interessa

ou ao que você não perguntou. Com uma boa transparência das contas públicas,

poderemos exercer o efetivo controle social.

Existem várias discussões a respeito, e práticas recentes de diversos segmentos da

sociedade têm sido entendidas como sinônimos de participação social nas políticas

públicas.  A  participação  contínua  da  sociedade  na  gestão  pública  é  um  direito

assegurado pela Constituição Federal, permitindo que o cidadão não só participe da

formulação  das  políticas  públicas,  mas  também  fiscalize  de  forma  permanente  a

aplicação  dos  recursos  públicos  e  a  efetividade  dessa  política.  Efetividade,  não

eficiência.

Os entes federados não podem mais se reger por uma concepção unilateral, como

ocorre na maioria das vezes. Hoje a gestão pública é com o cidadão, é participativa,

mas não pode ser somente no papel, deve ser na realidade, no dia a dia do cidadão.

Deve guiar-se cada vez mais pela satisfação dos cidadãos e pela austeridade com o

dinheiro público, visando efetivar os direitos sociais. O serviço público existe para o

cidadão, ele é o cliente; então, deve-se tratar o cidadão público como cliente.
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No nosso país existe uma correlação negativa entre carga tributária e os serviços

prestados pelo Estado. A carga tributária do Brasil é alta? Depende. Ela é muito alta,

pois não há qualidade, não há saúde, não há educação, não há transporte público

nem outras  políticas  sociais.  O  controle  interno  é  exercido  pelos  próprios  órgãos

executores; o controle externo é institucional - CGU, Tribunal de Contas, Ministérios

Públicos; o controle social é feito pelos conselhos municipais, estaduais e federais,

que  representam  a  possibilidade  de  participação  popular  nas  políticas  públicas.

Podem ter a função de fiscalização, mobilização, deliberação ou consultoria. Outras

formas de exercer o controle social é o cidadão participar de conselhos, pois também

lhe é assegurado participar do controle.

Mas,  realmente  os  conselhos  representam  a  nossa  sociedade?  Como  são

formados? Qual é a participação da sociedade neles? A efetividade dos mecanismos

de controle social vai depender essencialmente da capacidade de mobilização social.

Temos de pressionar para mudar esses conselhos, porque a maior parte deles serve

para  legitimar  o  processo.  Eles  não servem para  realmente  ter  uma participação

popular, mas estão ali para legitimar, para falar que está-se cumprindo a legislação.

Para  que  tenham  uma  ideia,  no  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, dos 16 membros somente 2 são representantes da sociedade civil. Foi

feito o colegiado, do qual participei durante quase quatro anos, e há o colegiado da

sociedade  para  dar  subsídio  para  os  nossos  dois  representantes.  Mas,  coitados,

brigando com aquele tanto de gente, é um pouco difícil.

Para se ter outra ideia, nem o Tribunal de Contas consegue fazer o controle social,

e no Rede Cidades, que seria um legado da Copa do Mundo - não sou eu que estou

falando, é o parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas nas contas do

governador -, apenas 26% do previsto foi feito, somando-se a isso a ineficiência ou

ausência de apurações tempestivas dos indicadores para avaliação mais efetiva, não

apenas dese programa, mas da rede como um todo.

E a corrupção e as obras superfaturadas? E os cartéis nas concorrências públicas?

E o BDI? Perguntam se precisamos de dinheiro para mobilidade pública no Brasil,

mas  vemos  a  corrupção  e  a  obras  superfaturadas  ou  inacabadas,  os  cartéis  da

concorrência,  que não funcionam em conjunto  com os  órgãos  públicos,  mas fora
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deles. Se o Estado não paga o BDI que pedem, não entram na concorrência. BDI é

Benefícios e Despesas Indiretas, é um índice da construção civil,  que na empresa

pública é 18, 19, e nas obras públicas chega até 40. É a sociedade que paga; por isso

podem parar obra, quebrar obra e falar que o povo não vai pagar nada. Não vai pagar

nada? Na economia não existe cafezinho grátis. Alguém está pagando a conta. Há o

custo.

Vou passar, porque meu tempo já está se encerrando. Ali não tem nada a ver com a

Copasa. Esse último parágrafo ali é sobre o BDI, que estava muito acima do custo.

Na execução do projeto, a licitação está lá. O cidadão tem condições de fiscalizar a

execução? Você pode chegar ao seu bairro e ver uma placa de obra do governo

estadual, com recursos do recurso do governo federal ou municipal de tantos milhões.

Você tem condições de saber que obra é aquela, em qual etapa está a obra? Qual o

material está sendo usado? Qual a espessura do asfalto? Constam 10cm na licitação,

mas são colocados 7cm. Um quilômetro de asfalto representa dinheiro demais. Em

3cm, quanto estamos perdendo? E as bitolas? A bitola da manilha deveria ser de

100mm, mas a bitola da manilha usada é de 20mm.

O Ministério Público e o Tribunal de Contas não têm condições de fiscalizar isso.

Tem de ficar claro para o cidadão que é ele quem está lá na ponta, para fazer esse

controle.  O  cidadão  tem  de  ter  informações  que  permitam  a  qualquer  momento

exercer o controle social e o exercício da cidadania, para fazer suas denúncias, para

assim evitar que o dinheiro público vá para o ralo. O diabo mora nos detalhes. É aí

que vai embora o dinheiro público.

Há o sistema tarifário e uma lei de concessão. No seu art. 6º consta que o serviço

tem de ser adequado ao pleno atendimento dos usuários. O serviço adequado, como

está  na  lei,  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,  de  continuidade,  de

eficiência,  de  segurança,  de  atualidade,  de  generalidade,  de  cortesia  na  sua

prestação e de modicidade das tarifas. Quem anda de ônibus sabe que nada disso

está sendo atendido. No contrato da prefeitura com as empresas de ônibus, tudo isso

consta lá, mas esse contrato está sendo cumprido? Leiam o contrato e me falem. O

André falará um pouco mais sobre o tema.

Política  tarifária  é  uma  política  pública  para  a  cidade,  e  não  uma  questão
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empresarial privada, regida por contrato entre empresas, sem transparência e sem

controle. Há esses dados aqui, sobre os quais nem falarei. Não direi o que poderia

ser feito. Qual o sistema que a população demanda? Passe livre, tarifa zero ou o que

está posto? Sabemos que todos os direitos sociais têm custos financeiros públicos. É

o que falei, não existe cafezinho grátis. Há dinheiro para a mobilidade urbana de que

o Brasil necessita? Não é só uma questão de lógica. Mesmo na lógica capitalista o

sistema não funciona. O empregado chega cansado ao trabalho e não vai produzir,

ele não tem lazer.

Em que estamos pensando? Na dívida pública, na renúncia fiscal. A renúncia fiscal

de Minas não está cumprindo o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -,

segundo o Tribunal de Contas. Está ali o link,  a página para quem quiser pesquisar.

Temos ausência de indicação das empresas beneficiadas com a renúncia fiscal. Essa

renúncia é para baixar tarifa. O que aconteceu com a tarifa de Belo Horizonte? Ela

passou de R$2,80 para R$2,65, com renúncia fiscal de PIS e Cofins, que seriam

R$0,10,  e  do  ISS.  É  renúncia  fiscal  total.  A  prefeitura  deixou  de  arrecadar

R$25.000.000,00.  Isso  é  dinheiro  carimbado  para  saúde,  para  educação.  Esse

sistema não funciona. Há a dívida pública da União. Os R$708.000.000.000,00 do

orçamento executado foi para pagamento da dívida pública, ilegal e ilegítima, como já

comprovado. A maioria delas não é devida. Não queremos calote, mas pagar aquilo

que é legal e legítimo.

Analisamos a dívida de Minas. Se entrarem no site da Fazenda vocês poderão ver

isso. Verifiquem quanto foi gasto com juros e encargos da dívida em 2012. Foram

R$2.347.000.000,00. Com amortização foram gastos R$4.600.000.000,00. Verifiquem

os investimentos. Há condição de alguma coisa neste Estado ir para frente desse

jeito? A dívida é ilegal e ilegítima. Essa dívida não foi contraída para criar escolas,

melhorar o transporte público ou postos de saúde. Essa dívida surgiu para sanear

banco e pegar títulos públicos, que não valiam nada. Entregaram à União com o valor

de face de 100%. É ilegal e ilegítima, juros sobre juros.

Só no cálculo,  achamos  R$2.100.000.000.  Fizemos  uma carta  para  esta  Casa,

protocolada,  e  até  hoje  não  obtivemos  resposta.  No  ano  retrasado,  fizeram  uma

comissão para a renegociação da dívida de Minas. Agora, perguntamos: onde está o
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relatório  final  dessa  comissão?  Os  membros  dessa  comissão  foram  eleitos  para

prefeitos ou para outros cargos, e a comissão parou.

Gastaram isso tudo com propagandas, para renegociar a dívida. O nosso problema

é saber em que essa dívida foi empregada. Gastamos mais de R$4.000.000.000,00

para sanear  os  bancos,  gastamos R$1.500.000.000,00 para sanear  o Bemge e o

vendemos por R$500.000.000,00. Estou falando isso baseada em dados, e não de

acordo com a minha cabeça. Se pegarmos a dívida de Minas, aquilo tudo que foi

gasto, veremos que houve uma bola de neve. Pagamos mais de R$6.000.000.000,00.

A dívida  subiu  de  69  para  74.  Ou  mudamos  esse  sistema  ou  vamos  ficar  aqui

discutindo  projetos,  sem  resolver  nada.  Agora,  temos  de  conquistar  a  nossa

cidadania. Cidadania é luta social. Hoje todos os governantes que não ouvirem as

vozes  da  rua  estarão  sujeitos  à  não  eleição.  Os  movimentos  sociais  de  Belo

Horizonte estão muito organizados; não basta a tarifa zero ou o passe livre.

Faço parte do Movimento da Associação de Bairros de Belo Horizonte também.

Todos  os  estudantes  estão  mobilizados  e  estudando.  Os  estudantes  que  foram

chamados  de  preguiçosos  pelo  governo  do  município  estão  estudando.  Eles

trabalham  e  estudam  a  legislação,  porque  não  existe  transparência  no  portal  da

BHTrans. Não há como chegar ao valor dessa tarifa. Costumam dizer lá: "Ah, vamos

gastar tanto com motorista". Mas, como chegaram a esse tanto do motorista?

Temos mais R$0,10, ainda, que foi a renúncia fiscal do governo federal na folha de

pagamento de  janeiro.  Vamos esperar  uma auditoria  de uma empresa particular?

Mas, isso não é competência da BHTrans, que, por sua vez, é uma S.A.? Para mim,

seria  muito  melhor  se  ela  fosse uma autarquia,  mas é  uma S.A.  Ela  não possui

benefícios  tributários  nem  benefícios  legais.  Vamos  esperar  o  quê?  Mais  uma

auditoria de uma empresa privada para a sociedade ter acesso ao que é de direito

dela?

Os movimentos de bairro estão muito organizados em Belo Horizonte. Eles são de

estudantes, de passe livre, de vilas e de favelas. Esses movimentos visam conquistar

a cidadania. Cidadania se conquista. É necessário neste país que a democracia seja

mais real que formal. Existem muitas leis de eficiência e de controle, mas há esse

controle?  Esta  Casa  faz  o  controle  das  contas  do  governador?  A câmara  faz  o
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controle das contas do prefeito?

Fui presidente do Sindicato dos Economistas, e eles não agregam. Cumpriu-se o

índice constitucional para a educação, mas peguem esse índice para se agregar e

vejam se realmente aconteceu isso. Não há mais transparência nas contas públicas.

O Estado existe para promover a boa qualidade de vida e não simplesmente a vida.

Aristóteles já dizia isso antes de Cristo. Vamos, gente,  agora é hora de mudar. A

sociedade  está  interessada  e  quer  que  este  país  mude.  Não  podemos  continuar

desse jeito. Este país possui a sétima economia, mas temos um país rico para quem?

Com esses índices, temos realmente riquezas?

Apelo a todos que estão ouvindo essas palestras e esses debates e ao pessoal que

está ouvindo a TV Câmara, que lutem realmente por seus direitos nas suas cidades. A

lei de mobilidade urbana não é só para cidades grandes. Minha cidade, no interior de

Minas, possui 60 mil habitantes, e está impraticável andar nas ruas. A cidade é antiga,

e isso está acontecendo. Lá há necessidade de uma política de mobilidade urbana.

Há  uma  política  de  mobilidade  urbana  do  governo  federal  que  custa

R$50.000.000.000,00. Mas, ele gasta mais de R$700.000.000.000,00 com a dívida

pública, ilegal e ilegítima. Ele gasta R$2.000.000.000,00, por dia, com essa dívida.

Onde vamos chegar? Falei no meu tempo. Muito obrigada e agradeço o espaço.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Nós que agradecemos a participação da Maria Eulália Alvarenga.

Aproveito para divulgar as atividades da Semana da Pessoa com Deficiência, que

está sendo coordenada pela comissão brilhantemente presidida pela deputada Liza

Prado, que coordenou os trabalhos, na parte da tarde, deste fórum técnico. A abertura

será no dia 23 de setembro, na próxima segunda-feira, às 9h30min. As atividades

acontecerão dos dias 23 a 26 de setembro. Haverá palestras, debates e audiências

públicas. Então, convido todos a participarem da Semana da Pessoa com Deficiência.

No dia 1º de outubro, estaremos recebendo o Prof. Edésio Fernandes, para discutir

sobre gestão compartilhada do solo metropolitano. Será um debate importante, que

acontecerá às 15h30min no Plenarinho III.

Com a palavra, o Sr. André Henrique Veloso.
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Palavras do Sr. André Henrique Brito Veloso

Boa  tarde.  Agradeço  à  Assembleia  Legislativa  o  convite  para  este  debate.

Cumprimento  a  todos.  Eu estava  preparando a  apresentação  e,  quando cheguei,

lembrei-me da última vez em que estive aqui no Plenário desta Assembleia. Foi no dia

14/6/2013,  em  um  ciclo  de  debates  que  discutia  a  questão  do  controle  e  da

transparência.

É interessante pensar que só se passaram três meses e pouco, e muitas coisas

mudaram. Nós,  que construímos os movimentos populares desta cidade,  estamos

aqui.  O poder  instituído teve de nos trazer  aqui  e ouvir  o  que temos a dizer.  Na

ocasião, havia uma decisão do Tribunal de Justiça que proibia manifestações nos 853

municípios  do  Estado.  Estava aqui  um  tenente-coronel  dizendo que manifestação

atrapalhava  o  trânsito  e  que  essa  decisão  estava  certa.  Havia  várias  formas  de

repressão, que continuam, mas, pelo menos, estamos nos fazendo ouvir.

Isso aconteceu em uma sexta-feira. No dia seguinte, houve uma manifestação. Na

verdade, era só para ser uma reunião, mas contou com a presença de 10 mil pessoas

que se manifestaram contra o aumento da passagem, que, como sempre acontece,

havia ocorrido no dia 29 de dezembro.  Depois  disso,  houve mais  quatro grandes

manifestações: uma delas com 30 mil pessoas; outra com 60 mil - e não foi em dia de

jogo de Copa; e, depois, duas com 100 mil pessoas nas ruas. As pessoas realmente

foram às ruas. Realmente há alguma coisa muito errada. A estrutura de poder não se

apresenta. Ela não dá vazão ao que as pessoas querem dizer. Foi por isso que só se

passaram três meses; no entanto, muitas coisas mudaram.

Com  esse  processo,  os  movimentos  sociais  avançaram  no  seu  grau  de

organização. Construímos, e ainda estamos construindo,  uma outra assembleia, a

Assembleia Popular  de Belo  Horizonte,  que é um grande fórum para as  pessoas

interessadas discutirem as questões da cidade e mudarem a cidade e o País. Ela se

constitui de uma forma horizontal, profundamente democrática. Não existe hierarquia

no nosso processo.

A primeira  reunião  ocorreu  depois  de  uma  das  manifestações.  Já  fizemos  15

reuniões,  sendo que a  partir  da  segunda buscamos  nos estruturar  em grupos  de

trabalho - GTs. Eu estou aqui representando também o grupo de mobilidade urbana.
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Esses grupos de trabalho são bons para dar vazão às demandas existentes. Muito se

fala que as pessoas estão apenas criticando e reclamando, mas, na verdade, não há

espaços abertos às nossas propostas. É isso o que viemos fazer aqui. Ainda bem que

estamos tendo essa oportunidade hoje.  Estamos organizados em 12 GTs:  saúde,

educação, opressão, discussão dos direitos humanos, reforma urbana, entre outros.

Estamos reunindo pessoas interessadas em discutir esses assuntos há três meses,

dando vasão a uma organização que já existia. No momento, temos basicamente dois

eixos de discussão. Um deles se refere à denúncia do atual sistema de mobilidade

urbana da cidade e principalmente ao transporte público.

O planejamento urbano é feito por pessoas que não convivem diariamente com o

problema, não pegam ônibus, não conhecem a realidade, não sabem o que é esperar

uma hora no  ponto,  enfim,  não fazem parte  do  cotidiano da cidade e da  grande

parcela da população que precisa do serviço. Começamos a verificar essa situação.

O contrato com as empresas de ônibus prevê 20 anos de concessão e aumento da

tarifa todo dia 29 de dezembro. Esse contrato foi publicado na página da BHTrans,

mas, antes das mobilizações, era muito difícil ter acesso a ele. Algumas pessoas nos

procuraram depois da instituição dos GTs, com documentos provando que fizeram

pedidos e não receberam nada de volta. A transparência só ocorre por conveniência.

Esse é  um  grande  problema também.  Com  as  parcas  informações  a  que  temos

acesso,  conseguimos elencar  uma série de denúncias  que foram protocoladas no

Ministério  Público  e  apresentadas  em  audiência  pública.  E  continuarão  sendo

apresentadas,  porque  não  temos  recebido  resposta.  Uma  dessas  denúncias  diz

respeito ao processo de licitação do serviço de ônibus. Há claros indícios de quebra

de sigilo nesse processo, porque as empresas candidatas possuem uma relação de

parentesco muito forte. A filha de um dos proprietários é dona de uma empresa que

não foi vencedora; a irmã desse proprietário é dona de outra empresa. Além disso,

existem indícios  de “laranjas”  como donas das empresas.  A formação de cartel  é

absurda! E não temos acesso ao processo. Isso é muito grave. É importante ressaltar

que  pedimos  as  propostas  comerciais  à  BHTrans  há  dois  meses  e  ainda  não

obtivemos resposta.

A publicidade  nos  ônibus  virou  maracutaia.  Era  preciso  licitação,  mas  ela  não
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ocorreu,  tornou-se  um  termo  aditivo.  Cerca  de  sete  empresas  forneciam  as

propagandas, mas agora apenas uma o faz. O monopólio é absurdo. O pior é que o

dinheiro gerado com essa atividade não é direcionado à redução da tarifa.

O prazo de concessão de 20 anos, com garantia de reajuste tarifário anual, é outro

absurdo. Não deveríamos sequer falar do descumprimento absoluto dos termos do

contrato quanto à qualidade do serviço prestado, conforto, segurança, pontualidade.

As empresas pouco se importam com as multas. Na maioria das vezes, elas escapam

dessa  penalidade,  mas  quando  isso  não  é  possível,  fazem  o  cálculo  financeiro-

econômico e resolvem a questão. Elas preferem receber a multa, deixar dois veículos

sem passar e passar um completamente lotado, pois dessa forma há economia com

óleo diesel,  custo de manutenção e funcionários. As empresas não se importam de

colocar o povo na lata de sardinha.

Enfim, há a questão dos créditos, que são avançados. O Cartão BHBus. A galera

paga e, se não utiliza, não é retornado a ela. É uma apropriação indébita de recursos.

O City Bus, que são esses reloginhos que vocês estão vendo agora no ponto de

ônibus,  deveriam  estar  prontos  em  setembro  de  2011,  conforme  o  contrato.  A

auditoria prevista em contrato é a tão falada auditoria de uma empresa privada, uma

das grandes quatro multinacionais. E simplesmente não temos acesso aos produtos

parciais delas. Só teremos acesso ao relatório final, que vai sempre na lógica dos

governos,  que  é  “o  que  é  bom, mostramos;  o  que é  ruim,  escondemos”.  O  que

queremos saber, a transparência, de fato não temos.

Esse é um dos nossos eixos, que é a denúncia do sistema. Faremos esse trabalho

também para o sistema da região metropolitana, que é mais absurdo ainda. O prazo

de concessão é de 30 anos, mas isso conforme nossa capacidade aqui. Como não

fazemos só denúncia, temos um segundo eixo, que é a construção de uma proposta,

na  verdade,  em  diálogo  com  os  movimentos  sociais  do  Brasil  -  é  um  processo

histórico de acúmulo. Esse negócio de revolta contra o aumento da passagem é mais

antigo do que parece. A Revolta do Vintém é de 1879 e ocorreu no Rio de Janeiro,

quando aumentaram a tarifa do bonde. Então, existe há muito tempo. O poder público

parece não se importar, porque, na verdade, eles não andam de transporte público. É

preciso que todos estejam na rua, quebrando o pau, para ganhar um pouquinho de
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atenção.

Qual é o nosso entendimento? A tarifa é o grande mecanismo de reprodução das

injustiças no sistema. Não adianta falar que ela aumentou menos que a inflação, que

ela  é  uma  tarifa  justa  etc.  Não  adianta  porque  quem  paga,  quem  arca  com  o

financiamento - e não existe nenhuma forma de subsídio aqui em Belo Horizonte -,

com a  grana das empresas é o usuário.  E  o usuário,  hoje em dia,  no transporte

público, são as pessoas de mais baixa renda, os pobres. Então, é profundamente

injusto  socialmente  falando,  porque  sabemos  que  a  sociedade  como  um  todo  é

beneficiada pelo transporte público. Por um lado ela é beneficiada porque há menos

motos e menos carros na rua; porque há ônibus e porque as pessoas chegam ao

local de trabalho e fazem a cidade funcionar. Os ricos se beneficiam e não pagam,

coisa que é muito comum no Brasil.

Além disso, a tarifa reproduz um círculo vicioso, porque, se ela é um instrumento

que arca com o financiamento do sistema - e o sistema é muito ruim, precário, lento -,

as pessoas, mais cedo ou mais tarde, acabarão saindo dele, comprarão uma Honda

Biz, encherão o tanque de gasolina e andarão o mês inteiro com um terço do custo

que é o transporte público. Então, as pessoas saem do sistema, por isso, a receita

diminui. Além disso, elas estão na rua andando de carro e de moto. Os custos de

manutenção, portanto, aumentam, o ônibus demora mais a passar. O que então é

preciso  fazer?  Reajustar  a  tarifa.  Aí  as  pessoas  saem  do  sistema,  os  custos

aumentam e por aí vai. É um círculo vicioso, não adianta nada.

Outra  coisa  é  que  não  há  controle,  transparência.  Não  adianta  falar  que  há

conselho, que se acabou de decretar o conselho, porque simplesmente as coisas são

feitas à revelia. As empresas sabem que é mais lucrativo para elas, como mencionei

aqui, deixar que os ônibus passem, enganar a fiscalização com ônibus novos. E aí

vemos, por exemplo, cair o eixo traseiro de um ônibus na Av. Amazonas, em plena

tarde de sexta-feira. Isso é um absurdo sem tamanho, não há nem o que comentar.

Além  disso,  a  tarifa,  como  vemos  nas  lutas,  é  um  grande  instrumento  de

chantagem,  de  barganha  política  dos  poderes  instituídos.  O  que  acontece?

Protestamos, e dizem que baixarão R$0,20. Dizem: “Ah, que pena que precisaremos

cortar da saúde, da educação etc.”. É uma chantagem com a população. Quando eles
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baixam, ganham também dividendos políticos. Ao mesmo tempo que as gratuidades

segmentadas - estamos falando aqui, por exemplo, do passe livre ou do meio passe -

também são chantagens, também são formas de barganhas, porque a associação

dos estudantes fica mais feliz, apoia ou deixa de apoiar e por aí vai. Sem contar as

inúmeras gratuidades que são indevidas. Falamos aqui, por exemplo, dos militares,

que  pegam  o  ônibus  de  graça  e  não  entram  no  cálculo  dos  custos.  Isso  vai

realimentando a tarifa. O que temos a partir disso? É preciso abolir a tarifa. Essa é

uma proposta de inversão radical do sistema. Não tem de haver mais tarifa. Esse não

tem de ser  o instrumento de financiamento  do sistema de mobilidade urbana,  de

transporte público.

O papel que entreguei ao deputado Paulo Lamac e ao Ramon é o nosso projeto de

lei da tarifa zero, de iniciativa popular,  para Belo Horizonte. Precisamos de 95 mil

assinaturas  para  entrar  na  câmara  municipal.  É  uma  proposta  de  emenda  à  lei

orgânica do município, a qual institui a gratuidade do serviço por via de um fundo

municipal de mobilidade urbana. Eles falarão que não há recurso para isso. Em que

pese o fato de os recursos serem das esferas federal,  estadual ou municipal, nos

últimos  quatro  anos,  no  PPAG de Belo  Horizonte,  gastaram-se R$960.000.000,00

com o programa Corta Caminho, que, em linhas gerais, amplia a malha viária, dá um

jeito na malha viária da cidade, como se ela estivesse muito ruim. Na verdade, ela

está assim porque há muitos carros. Entendeu? Então, gastam-se R$960.000.000,00

para isso, e para o programa do meio passe, que atende menos de 10 mil estudantes,

gasta-se  menos  de  R$12.000.000,00.  Não  há  nem  comparação,  é  quase  1% do

orçamento. É uma questão principalmente de prioridade. Dizemos que é uma questão

muito mais política reconhecer a mobilidade urbana, o direito  ao acesso à cidade

como direito social, do que uma questão técnica. A sociedade impõe a demanda, e

cabe aos governantes e à própria sociedade resolvê-la.

Estamos há três meses construindo essa campanha. Na verdade, amanhã ela será

lançada  oficialmente.  A Tarifa  Zero  está  instituída  em  três  eixos  balizadores.  O

primeiro  é  a  mudança  de  licitação  do  sistema,  da  forma  de  contratação  e

remuneração, porque hoje a empresa é remunerada por passageiro. Isso significa

que ônibus lotado é  muito  melhor  para ela.  Assim,  passaríamos a remunerar  por
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quilômetro rodado, por ônibus na rua. Dessa maneira não haveria motivo para as

empresas deixarem de fazer circular seus ônibus. Na verdade, seria bem melhor para

elas fazerem isso. Além disso, o fundo de mobilidade urbana, recurso previsto na lei,

principalmente pela inversão de prioridades, é necessariamente controlado por um

conselho de mobilidade urbana deliberativo. Ele não será igual ao conselho instituído

por decreto no dia 3 de setembro por Márcio Lacerda, de mobilidade urbana, que tem

caráter consultivo de opinar nas atribuições. Para vocês terem ideia, não há nem a

palavra  “fiscalizar”.  Podem  falar  que  a  maioria  é  da  sociedade  civil,  mas  as

Comissões  Regionais  de  Transporte  e  Trânsito,  que  não  estão  aparecendo  nos

movimentos sociais, também podem. Há também as pessoas de notório saber que

acompanhariam esse conselho, indicadas pelo prefeito. Gostaria de saber o que é

notório  saber.  Estamos pensando em fazer  uma campanha com as  pessoas  que

pegam ônibus às 6 horas da manhã em Venda Nova para o Centro. A pessoa de

notório saber é aquela que vai ao ponto de ônibus, que pega o ônibus, sabe o que

está acontecendo, sofre o dia a dia. Essa é a pessoa de notório saber, e não essas

discussões técnicas, tecnicistas que vemos. Esse conselho é de caráter deliberativo e

é composto principalmente pela sociedade civil eleita em conferências regionais de

mobilidade urbana.

Esse é basicamente o nosso projeto de lei, que é uma lei de iniciativa popular. Isso

é  fundamental  porque  poderíamos  procurar  um  vereador  e  pedir  a  ele  que

propusesse a lei. Mas a questão, como as manifestações mostraram, é que existe um

descompasso enorme entre a estrutura de poder constituída no Brasil  e o que as

pessoas  querem  e  as  suas  reclamações.  Então,  um  projeto  de  lei  de  iniciativa

popular,  que  precisa  de  95  mil  assinaturas,  quer  envolver  todas  as  pessoas  no

processo.  Ele  não quer  que as pessoas somente assinem a lei,  ele quer  que as

pessoas façam campanha, se envolvam, entendam o que está acontecendo com a

cidade,  com  a  mobilidade  urbana  e  com  o  transporte.  Ele  quer  transformar  as

pessoas  em  participantes  do  processo,  em  que  pese  toda  a  questão  da

representatividade, e quer transformar as estruturas de poder, empoderar as pessoas.

Então,  já  estamos começando a espalhar  pela  cidade,  espero  que vocês já  os

tenham visto, cartazes deste tamanho, com os nossos seis eixos Tarifa Zero É Mais.
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Mais o quê? Tarifa zero é mais justo porque inverte a questão de quem financia o

transporte; paga mais quem pode pagar mais; paga menos quem pode pagar menos;

não  paga  nada  quem  não  pode  pagar.  Tarifa  zero  é  mais  econômico  porque  o

dinheiro da tarifa vai para o seu bolso, você não precisa gastá-lo na hora. Tarifa zero

é mais saudável  porque é menos emissão de poluentes,  menos carros  nas ruas.

Tarifa zero é mais saúde porque a poluição das cidades mata mais do que a dengue.

Tarifa zero é mais seguro porque deixa de circular dinheiro nos ônibus; as pessoas

começam a construir as cidades coletivamente e têm um senso de responsabilidade

compartilhada, o que torna as cidades muito mais seguras do que o poder de polícia,

por exemplo. Tarifa zero é mais rápido porque há menos carros nas ruas, os ônibus

andam mais rápido; diminuem-se os congestionamentos, o ônibus faz a viagem na

metade do tempo,  portanto seria como dobrar a frota.  Tarifa  zero  é mais riqueza

porque, com as pessoas com mais dinheiro, elas compram mais, estão nas cidades,

os negócios fluem mais e, na verdade, o dinheiro volta para a sociedade como um

todo.

Para finalizar, quero informar que vamos fazer o grande lançamento da campanha

de iniciativa popular Tarifa Zero amanhã, na porta da prefeitura, com palestra do Lúcio

Gregório, que é quem idealizou isso pela primeira vez, no governo de Luísa Erundina,

em São Paulo, no começo da década de 1990, e com militantes do Movimento Passe

Livre, também de São Paulo. No domingo teremos a ocupação cultural na Praça da

Estação e na Rua Aarão Reis. É uma ocupação autogestionada. As pessoas vão lá

com  suas  perfomances culturais,  se  apresentam,  administram  os  palcos  e  fazem

intervenção na cidade, apropriam-se dos espaços da cidade.  Hoje esse espaço é

reiteradamente alijado da população. Nós que vivemos aqui temos de viver alijados

do espaço público.

A  campanha  vai  estar  nas  ruas.  Vamos  estar  com  banquinhas  recolhendo

assinaturas. Há o site tarifazerobh.org. Nele há os pontos de coleta de assinaturas, as

explicações, os vídeos e espaço para debate. Temos também página no Facebook.

Queremos fazer o que o poder público hoje em dia, principalmente o municipal, não

quer fazer. Queremos debater e construir uma cidade juntos. Então, fica o convite a

todos para conhecer, conversar conosco, para ir amanhã à prefeitura, para ir, depois
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de amanhã, domingo, à ocupação e trocar ideias. Muito obrigado e boa tarde.

O presidente - Agradecemos ao André Henrique de Brito Veloso. Quero deixar um

convite. No dia 3 de outubro haverá um debate sobre o Estatuto da Metrópole, uma

legislação que está ainda em elaboração, e a PEC nº 90, que torna o transporte um

direito  social.  Esse  debate  está  sendo  promovido  pelo  deputado  federal  Nilmário

Miranda, que participa das discussões do referido estatuto, e também pelo deputado

federal Zezeu Ribeiro, da Bahia. Estarão presentes debatendo junto com a população

e com os técnicos interessados. Essa atividade vai acontecer no auditório do Crea

Minas, na Avenida Álvares Cabral, 1600, bem aqui ao lado da Assembleia. Fica o

convite a todos. Também estaremos lá prestigiando essa atividade.

Com a palavra, o Sr. Ramon Victor Cesar.

Palavras do Sr. Ramon Victor Cesar

Cumprimento  o  deputado  Paulo  Lamac,  que  preside  este  seminário,  os  meus

colegas de Mesa, os demais parlamentares que estão ou estiveram neste Plenário, e

os senhores e as senhoras, que nesta tarde de sexta-feira, se dedicam a participar e

discutir  um  tema  de  tamanha  relevância  para  nossas  cidades,  não  só  para  a

metrópole, mas também para grandes e médias cidades do interior do Estado.

As  apresentações  dos  colegas  que  me  antecederam  foram  essencialmente  de

posicionamento de ideias, e, mesmo discordando de uma ou de outra, considero-as

respeitáveis.  Já  a  minha  apresentação,  ao  contrário  da  de  meus  colegas,  será

essencialmente técnica, embora evidentemente sustentada por uma visão política da

questão  da  mobilidade  urbana.  Vou  priorizar  alguns  aspectos  técnicos  que  nem

sempre a população conhece, mas é importante destacar.

Antes de começar essa apresentação técnica, dentro do espírito do contraditório,

que é próprio dos parlamentos, quero destacar três pontos colocados pelo André,

meu colega de Mesa. O primeiro é quando ele faz uma comparação de recursos com

o projeto chamado Corta Caminho,  pois fica parecendo que esse projeto não tem

nenhuma relevância, vamos dizer, entre aspas, rodoviarista. Não é nada disso. Esse

projeto tem uma racional importância, que, no limite, visa a beneficiar o transporte

coletivo. Hoje, 50% do tráfego que passa no hipercentro de Belo Horizonte é forçado,

ou  seja,  as  pessoas  passam  pelo  Centro  da  cidade  porque  não  há  caminhos
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alternativos entre origem e destino nas diferentes regiões da cidade. Isso contribui

para  aumentar  o  congestionamento  no  Centro  da  cidade  e  diminuir  a  velocidade

média do transporte coletivo. O projeto Corta Caminho visa a completar as ligações

interbairros, dispensando essa passagem forçada pelo Centro da cidade, e, com isso,

liberar a capacidade viária e a fluidez no tráfego para o transporte coletivo.

O segundo ponto é quando ele diz que nosso modelo tarifário está baseado em

passageiros transportados. Se entendi bem, ele defende uma posição de que deveria

ser modelado por quilometragem rodada. Há vasta literatura de diferentes autores

mostrando que essas duas soluções extremas são perversas e têm problemas. Se

nos basearmos nos passageiros transportados - não é o nosso caso -, incentivaremos

o operador a encher o ônibus, a aumentar a lotação, pois o que interessa é o número

de passageiros transportados. E será melhor para sua rentabilidade isso ocorrer em

menos viagens.

O  outro  lado,  praticado  em  Belo  Horizonte  até  2007,  era  o  modelo  da

quilometragem rodada. Esse modelo também é irracional, porque coloca um excesso

de oferta acima da demanda, que, portanto, tem custos, que serão pagos por alguém,

evidentemente, porque não há almoço grátis. Isso foi o que levou a Prefeitura de Belo

Horizonte a chegar a uma dívida com os operadores da ordem de R$500.000.000,00,

que a prefeitura teve que renegociar em 2007. O modelo que trabalhamos combina

as duas coisas e, com isso, foge dessas duas posições quase que radicais. É uma

modelagem que combina passageiro-quilômetro.

O  terceiro  ponto  que  eu  queria  colocar  aqui  é  o  do  Conselho  Municipal  de

Mobilidade Urbana, recentemente instituído pelo prefeito. Lá há participação de oito

técnicos acadêmicos, especialistas com notório saber e escolhidos pela prefeitura.

São  acadêmicos,  como  se  isso  não  fosse  importante.  Mas  lá  haverá  18

representantes dos segmentos populares, usuários e eleitos na base. São nove, um

por regional, eleitos livremente pelas Comissões Regionais de Transporte e Trânsito,

e  nove  outros  das  comissões  do  planejamento  participativo  compartilhado.  Então

aquele cidadão, o popular, que é o especialista porque vivencia, está na proporção de

18 a 8. Acho que está muito favorável aos segmentos populares, aos segmentos que

vivenciam o dia a dia do transporte coletivo.
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O  meu  tempo  já  está  se  esgotando,  pularei  algumas  coisas,  mas  gostaria  de

chamar a atenção para o fato de que a Pesquisa OD, Pesquisa Origem-Destino, que

ficou pronta agora, irá nos mostrar algum número diferente do que isso, mas hoje

50%  da  população  anda  de  transporte  público  e  40%,  de  carro,  e  a  tendência

histórica tem sido aumentar a participação do carro e diminuir a do transporte público.

Todo o esforço da administração municipal é no sentido de reverter essa tendência e

aumentar  a  participação do transporte  coletivo,  porque  consideramos  que é  mais

justo e mais eficiente economicamente.

Esse  é  um  ponto  extremamente  importante,  e  eu  queria  só  destacar  que,  nos

últimos 10 anos, enquanto a população do Município de Belo Horizonte cresceu 10%,

a frota de veículos cresceu 100%. Aqui se mostra como, a partir de 2006, o incentivo

ao  uso  do  transporte  individual  foi  crescente,  com  facilidades  de  aquisição  e

circulação.  Chegamos a  2009,  no  início desta administração,  com uma média de

quase 80 mil veículos entrando todo dia no cadastro do Detran, em Belo Horizonte.

Quer dizer,  o esforço para resolver a questão de mobilidade em Belo Horizonte é

hercúleo, qualquer que fosse o gestor que estivesse à frente da prefeitura.

Essa curva mostra a evolução da demanda real de transporte coletivo. Aumentamos

menos  de  10%  nos  últimos  10  anos,  portanto  o  transporte  coletivo  tem  perdido

demanda,  e  isso  tem  contribuído  para  o  aumento  dos  seus  custos.  Precisamos

aumentar essa demanda para diluir esse custo por um maior número de pessoas e,

portanto, ter tarifas menores. Estes são os seis objetivos estratégicos que orientam a

política de mobilidade de Belo Horizonte. Só quero aqui destacar o primeiro, que é

tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte individual, e o quinto,

que é tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social.

Isso se traduz num conjunto de projetos - projetos esses que vão se concretizando

com um processo de acompanhamento de metas e resultados diuturnos. O próprio

prefeito passa um dia por mês avaliando conosco o desenvolvimento desses projetos

na  área  de  mobilidade,  tal  é  a  importância  do  tema “Mobilidade”  na  agenda  da

Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui é só para mostrar que estamos na faixa de 50%

das viagens por transporte coletivo. Queremos chegar a 70% em 2030.

O  benchmarking aí é Barcelona. Hoje 70% das viagens realizadas em Barcelona
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são  feitas  por  transporte  coletivo.  Então  é  lá  que  queremos  chegar  -  aliás,  com

transporte coletivo de qualidade e tarifas módicas. Para isso, estamos participando

com  o  governo  estadual  e  com  o  governo  federal  de  um  esforço  conjunto  para

construirmos uma rede estruturante multimodal  de transportes em Belo Horizonte,

que envolverá metrô e corredores de BRT e de ônibus convencional e uma rede de

ciclovias. Quer dizer, é uma visão compreensível, geral e integrada.

Quero destacar alguns pontos importantes do modelo contratual vigente, regulatório

e  tarifário  que  constam  na  licitação  realizada  em  2008.  Há  quatro  contratos  de

concessão feitos com quatro consórcios e que entraram em vigor no final de 2008. Há

309 linhas de ônibus operando em Belo Horizonte, uma frota de pouco mais de 3 mil

veículos com uma idade média de 4 anos e 2 meses. Todo mês são feitas 716 mil

viagens. Isso significa 37 milhões de passageiros pagantes transportados todo mês.

Esse sistema possui um sistema de bilhetagem eletrônica funcionando muito bem há

mais de 10 anos, que, aliás, nunca deu problema. Além disso, 60% das viagens são

feitas  com  o  pagamento  pelo  Cartão  BHBus.  Tudo o  que queremos  é  que  esse

percentual  aumente,  porque  isso  permite  que  políticas  tarifárias  mais  justas  e

equitativas sejam praticadas. Só é possível praticá-las com o cartão eletrônico.

Hoje temos de 3% a 3,5% da demanda sendo atendida gratuitamente e registrada

com  quem  tem  o  Cartão  BHBus.  Basicamente  é  o  pessoal  com  deficiência.  Em

relação ao sistema de integração tarifária temporal, mostrarei mais à frente algumas

vantagens.  Muitas  vezes as pessoas não sabem por  que 40% não têm o Cartão

BHBus -  se por  serem viajantes  esporádicos ou por serem muito pobres e terem

dificuldade de acesso a ele. Com o cartão, a pessoa tem vantagens de meia tarifa na

segunda viagem, ganhos no domingo, etc.

Um  aspecto  importante  é  que  o  sistema de  bilhetagem  eletrônica  nos  permitiu

construir um modelo de fiscalização eletrônica continuada dos serviços, diariamente,

que nos permite, com um dia de atraso, acompanhar o que aconteceu no dia anterior.

Assim,  posso  saber  tudo  o  que  aconteceu  em  termos  de  viagens  previstas  e

realizadas, se o horário foi cumprido ou se houve atraso. Além disso, se você sair dos

parâmetros  definidos,  o  sistema  emite  multa  imediatamente,  sem  interferência

humana,  sem  o  fiscal  presencial.  É  um  volume considerável  de  multas  no  novo
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modelo de concessão. Essa não é a situação desejável. Gostaria de multa zero. No

entanto, enquanto o sistema não entra no eixo, estamos multando. Aliás, multamos

em mais de R$15.000.000,00, algo que não acontecia até o advento desse contrato.

O sistema tem uma contratualização geográfica. São quatro grandes bacias e uma

área de superposição, a região Centro-Sul. O sistema, há alguns anos, vem sendo

estruturado, racionalizado no modelo tronco-alimentado, ou seja, as pessoas vão até

uma estação e, se o destino delas é o entorno dessa estação - normalmente é uma

centralidade regional -, pagam uma tarifa menor. Se vão para o centro da cidade ou

para outro bairro de outra região, pagam o complemento da viagem.

Hoje 25% das viagens são feitas no modelo tronco-alimentado. Com o BRT, serão

mais de 50%. Na minha opinião, qualquer política de subsídio, que fosse até chegar

ao subsídio total, 100% da tarifa zero - se fosse possível isso -, tem um pré-requisito

essencial: racionalizar o sistema, porque senão você vai dar subsídio em cima de um

sistema irracional, ineficiente. O que estamos fazendo neste momento é um esforço

enorme de racionalização do sistema.

Tenho aqui - não vou entrar em detalhes, porque o meu tempo está se esgotando -

uma série de mudanças relevantes na modelagem contratual. Mas gostaria de dizer

que o modelo anterior, que esteve em vigor até 2008, estava focado em custos. O

gestor,  no caso a BHTrans, especificava a oferta, ou seja, a quilometragem a ser

rodada, controlava os custos e, se a receita tarifária não cobrisse esse montante de

custos,  o  município  ia  assumindo  uma  dívida  que  não  tinha  meios  para  pagar,

gerando um acúmulo que criou tensões, enormes dificuldades. Era um modelo de

planilha de custos que nasceu no Geipot, há 30 anos, com as melhores intenções

naquele momento de criar um sistema racional que até então não havia. Mas, com o

decorrer do tempo, a tal planilha de custos transformou-se em um grande instrumento

de negociata, e esse contrato rompeu com esse modelo.

O  modelo  atual  está  baseado  num  regulação  constante  dos  serviços,  em  uma

fiscalização  cada  vez  mais  eletrônica,  que  não  gera  questionamento  nem

subjetividade e um controle de qualidade a partir  de parâmetros predeterminados.

Esses parâmetros têm a ver com a frequência mínima em cada linha, com a taxa de

ocupação máxima dos veículos e com a acessibilidade do usuário à rede, ou seja,
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com  a  distância  máxima que  deve  ser  percorrida  pelo  usuário  até  um  ponto  de

ônibus,  considerando  a  topografia  daquela  região.  Esses  parâmetros  são  de

conhecimento do operador  e da população. O operador  faz uma programação de

serviço, observando esses parâmetros, e submete essa programação ao regulador, a

BHTrans.  Há  definições  de  frota  máxima  em  cada  linha,  de  idade  média  por

concessionário, que deve ser aceita, e a vida útil máxima dos veículos.

Ali estão demonstrados os intervalos, as taxas de ocupação. As nossas taxas de

ocupação estabelecidas são mais generosas do que as que a ABNT prevê. É difícil

controlar isso. O esforço tecnológico que permitiu um controle total dos intervalos de

viagem ainda não permite o controle da lotação. Mas é o que estamos perseguindo

neste momento. Quando começamos, a média de atrasos e omissões era de quase

5%, e hoje estamos com 2%. Então derrubamos pela metade a média de atrasos e

omissões do sistema.

Há uma política tarifária com três grandes grupos no sistema tronco-alimentado e

as  linhas  convencionais,  que  representam  80%  da  demanda.  Hoje,  depois  da

redução, a tarifa é de R$2,75. As linhas alimentadoras de estações e linhas circulares

tem a tarifa de R$1,90. Como mostrei, elas estão associadas a 25% e passarão para

50%. Então vamos oferecer à população uma possibilidade enorme de quem não faz

viagens completas até o centro pagar muito menos do que paga hoje às vezes para

ficar no meio do caminho. Além disso, uma política tradicional na BHTrans são as

linhas de vilas e favelas, que custam R$0,60. Isso dá uma tarifa média ponderada em

Belo Horizonte, considerando a participação de cada grupo, da ordem de R$2,20,

R$2,27, o que coloca Belo Horizonte numa posição muito favorável no  ranking  de

tarifa das capitais brasileiras.

Há também uma política de integração temporal. Quem tem o cartão paga apenas

50% na segunda viagem, se ela ocorrer num intervalo de 90 minutos. No domingo,

isso permite redução de custos, fazendo com que a pessoa pague uma única tarifa e

faça até quatro viagens. Muita gente não sabe dessas coisas.

Esse modelo tarifário é de uma tarifa-base, calculada na época da preparação da

licitação, e a planilha está disponível na internet. Muita gente diz: “É difícil entendê-

la”. Então colocamos um superintendente de regulação da BHTrans, que ficou dois
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dias na Câmara Municipal à disposição de quem quisesse entender o racional e os

procedimentos computacionais dessa planilha. Quem não quis não foi lá, mas para

quem  quis  a  pessoa  estava  disponível  para  explicar  tudo,  embora  nosso

entendimento  seja  o  de  que  qualquer  técnico  com  boa  formação  consiga

compreender muito bem tudo sem tutoria nenhuma.

Essa tarifa é reajustada uma vez por ano por um modelo, uma fórmula que tem

cinco grandes itens de custo, que estão ali, com seus respectivos pesos e o índice de

preços que reajusta as tarifas. Pessoal é reajustado pelo IBGE e tem um peso de

40%. Combustível, pela Fundação Getúlio Vargas, com um peso de 25%. E assim

sucessivamente, de forma que, quando chegar em dezembro, qualquer pessoa pode

fazer uma continha para saber, de forma transparente e fácil, qual será a tarifa a ser

anunciada no final do mês. Há um jornalista de um determinado jornal que, lá pelo dia

15 de dezembro, sempre faz uma matéria e diz: “Furo, furo. A tarifa será de tanto.

Tenho uma informação sigilosa”. Que nada. Ele fez a conta, ou seja, só a adiantou,

pois é possível que qualquer pessoa faça essa conta.

Como podem ver, a linha vermelha mostra os valores tarifários; e a azul, o índice de

inflação médio na economia brasileira. Dessa forma, nos últimos quatro anos, todo

ano, o reajuste tarifário esteve abaixo da inflação média do sistema. No final do ano

de 2009, o reajuste foi zero, já que o aumento de alguns itens foi compensado pelo

negativo do índice de preços de outros índices e resultou uma tarifa que foi aplicada

por nós.

Meu tempo está se esgotando, mas, na questão da transparência, gostaria de dizer

que algumas  informações -  e reconheço que muitas  não estavam disponíveis  na

internet,  embora  algumas  pessoas  conseguiram-nas  pela  lei  de  acesso  à

informação... O próprio André dispunha de versões do contrato muito antes de ele

estar disponível na internet.

Na  semana  passada,  inauguramos  -  vamos  dizer  assim  -  um  novo  portal  da

BHTrans. Vejam ali no canto esquerdo seu nome: Transparência BHTrans. É só entrar

nesse portal e vocês terão acesso a essa página ao lado, em que estão todas as

informações de demanda atendida, de receita apurada, etc. Todas as informações

estão disponíveis em modelo semelhante ao da SPTrans. Inclusive a planilha que deu
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base à tarifa zero, P zero, de partida do contrato.

O contrato prevê uma revisão quadrienal. É o que estamos fazendo agora. Essa

revisão  permite,  por  meio  de  auditoria,  levantar  a  estrutura  de  custo  vigente,

compará-la com a estrutura de partida, verificar se o sistema está equilibrado para

baixo  ou  para  cima e tomar  uma decisão a  respeito da tarifa  a vigorar.  É  o  que

estamos fazendo no momento. Temos informado ao Ministério Público o andamento

desse trabalho. A decisão de fazer isso foi muito anterior às manifestações ocorridas

no  meio  do  ano,  foi  um  mandato  contratual.  O  processo  de  licitação  de  uma

consultoria de renome internacional foi feito ainda na virada do ano passado. Esse

trabalho deve ser finalizado em novembro e, tão logo esteja disponível, conforme já

acertado com o Ministério Público, todos os relatórios serão entregues. Os auditores

já  estiveram  algumas  vezes  em  reunião  com  os  promotores  e  procuradores  do

Ministério Público.

Esse  era  o  panorama  geral  que  queria  expor.  E  aqui  encerro  fazendo  duas

propagandas.  Essa  é  imagem  da  Estação  Pampulha,  que  estamos  construindo

depois da barragem, estação de integração do BRT da Bacia da Pampulha. É uma

estação muito moderna e bonita, com uma bela arquitetura, como o pessoal merece.

Quando cheguei, vi o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos -

ANTP. Há uma semana, na sexta-feira, recebemos o comunicado oficial  da ANTP,

segundo o qual,  na concessão do Prêmio Nacional de Qualidade em Transportes

deste  ano,  a  BHTrans  recebeu  o  prêmio  de  melhor  agência  gerenciadora  de

transportes e trânsito do Brasil. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Agradecemos  a  participação  do  presidente  da  BHTrans,  Ramon

Victor Cesar. Temos duas divulgações a serem feitas. Esse encontro estadual integra

a Semana Nacional de Trânsito 2013, organizada por órgãos dos poderes públicos

estadual  e  municipal  e  por  entidades  da  sociedade  civil.  A Semana  Nacional  do

Trânsito 2013 faz parte da campanha “Década de ação pelo trânsito seguro 2011-

2020”,  da ONU. Deixamos também o convite para o VIII  Congresso Brasileiro de

Trânsito e Vida e para o IV Congresso Internacional nos dias 30 e 31 de outubro e

1º/11/2013,  em  Salvador,  na  Bahia.  Mais  informações  poderão  ser  obtidas  na
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Associação Brasileira de Educação de Trânsito - Abetran.

Com a palavra, a Sra. Haydée Svab.

Palavras da Sra. Haydée Svab

Boa tarde. Agradeço à Casa e aos convidados; agradeço a indicação ao Fabiano da

CGM, em São Paulo. Faço parte da Transparência Hacker, um coletivo que luta por

transparência nas atividades públicas. Sou formada em engenharia civil  pela Poli,

tenho  formação  em  arquitetura  e  urbanismo,  estou  no  final  do  mestrado  em

engenharia de transporte e trabalho como pesquisadora da USP.

Antes de começar a apresentação formal na qual eu havia pensado, queria fazer

uma leitura muito breve. Essa leitura se originou de conversas que tive com pessoas

do próprio Plenário. Vou ler um trecho do Wikipedia, que fala o que é hacker. “Em

informática,  hacker é  um  indivíduo  que  se  dedica,  com  intensidade  incomum,  a

conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes

de  computadores.  Graças  a  esses  conhecimentos,  um  hacker frequentemente

consegue  obter  soluções  e  efeitos  extraordinários,  que  extrapolam  os  limites  do

funcionamento normal dos sistemas como previstos pelos seus criadores.”

Antes de continuar é bom esclarecer que não sou uma criminosa. O.k.? Pessoas

que  usam  suas  habilidades  para  cometer  crimes  normalmente  são chamadas  de

criminosas. Há jornalistas criminosos, engenheiros criminosos. Pode haver todo tipo

de  pessoas  criminosas.  Hackers são  hackers,  assim  como  engenheiros  são

engenheiros, jornalistas são jornalistas, secretárias são secretárias, etc.

Feito esse esclarecimento, inicio minha apresentação. Como tenho uma formação

de base muito ligada à engenharia de transportes e de mobilidade e milito muito na

área de tecnologia  e transparência pública,  começarei  com algo bastante técnico,

especialmente  na  área  de  transparência.  Pretendo  chegar,  espero  que  o  tempo

permita, à mobilidade.

A Eulália  fez  uma  boa  apresentação  sobre  o  que  seja  transparência.  Deu  um

conceito  muito  mais  amplo  de  transparência,  passando  por  controle  social,  por

questões de sanção, accountability e participação. Então achei interessante falarmos

o que transparência não é. Transparência não é só abrir contas, transparência não é

por  um  PDF  na  internet,  transparência  não  é  atender  às  pressões  da  mídia,
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transparência não é perguntar nem quem nem por  que alguém quer saber algum

dado, transparência não serve para punir servidores públicos, não é uma política de

caça  a  servidores  públicos.  Além  disso,  não  deve  ter  foco  apenas  no  resultado.

Transparência é extremamente importante porque foca no processo.

Dado  isso,  há  uma  questão  com  um  pouco  mais  de  conceituação.  Temos

basicamente  dois  tipos  de  transparência:  a  transparência  ativa  e  a  transparência

passiva.  Com  a  lei  de  acesso  à  informação,  estamos  começando  a  caminhar,  a

passos bastante lentos e com muitos percalços, para a transparência passiva. Estou

falando  aqui  para  muitas  pessoas  de  corpo  técnico,  de  gestão  pública  ou  que

trabalham de alguma forma no setor público. Estou falando com pessoas que têm

alguma ligação ou alguma expectativa no setor público. Nossa meta, como técnicos,

como  população,  como  trabalhadores  do  governo,  como  representantes  de  uma

população, deveria ser conseguir chegar à transparência ativa, que é quando o poder

público consegue se antecipar, quando ele disponibiliza dados antecipadamente.

Nem sempre o poder público reage.  O poder público está numa situação muito

reativa. Eu peço, ele responde; quando responde. Muitas vezes responde de forma

insatisfatória,  com  dados  incompletos,  com  dados  ilegíveis  por  máquina,  com

respostas do tipo “Isso demandará muito esforço do setor 'x'”. Não citarei o setor.

“Então  não vamos  entregar  os  dados.”  Esse é  um  tipo  de  resposta.  Se o  poder

público  vai  demandar  um  esforço  muito  adicional  do  setor  “x”,  é  porque

antecipadamente  esse  poder  público  não  está  se  preocupando  em  disponibilizar

aquela informação. Então cabe um planejamento. Sabemos que a lei de acesso à

informação é extremamente recente e que estamos num momento de adaptação,

mas é importante saber qual caminho temos de buscar. O caminho e a meta são a

transparência ativa.

Partindo do foco da transparência, queria falar um pouco - muito brevemente - de

governo aberto. O governo aberto não existe sem a transparência, não existe sem

mecanismo de controle, não existe sem o espírito da accountability. Ele simplesmente

vai ser para inglês ver. É preciso preocupar com a transparência, e é importante isso,

principalmente, quando um governo diz: "somos um governo aberto".

O  Brasil  faz  parte  da  OGP.  Não sei  se  as  pessoas  sabem, mas  OGP é  Open
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Government  Partnership.  E  o Brasil  é  signatário  de  um acordo internacional  pela

transparência e pelo governo aberto. É extremamente relevante e importante que isso

não aconteça apenas para inglês ver, que não aconteça só como discurso, ou que

não aconteça só em nível federal. Espero que isso se espalhe pelo Brasil, nos níveis

estaduais e municipais.

Também não existe governo aberto e transparência sem participação popular.  O

povo  não  é  inimigo;  o  povo  é  o  povo.  Isso  aqui  só  existe  porque  existe  povo.

Participação popular é extremamente importante, é fundamental. Não há como você

fazer transparência para seu coleguinha. Para seu coleguinha, você dá uma ligada e

conta.  Você  tem  de  fazer  transparência  para  todos,  tem  de  possibilitar  que  as

pessoas participem. Se as pessoas não tiverem informação, elas não vão participar,

ou  vão  participar  de  uma  forma  desqualificada.  Gastaremos  muito  tempo  sem

informar as pessoas - em fóruns como este, por exemplo, não cabem mais de 150

pessoas  -,  sendo  que,  na  possibilidade  de  uma  transparência  ativa,  poderíamos

informar milhares, milhões de pessoas. E aí, quando nos mobilizarmos para fóruns

como este, cada vez mais vamos conseguir ter um debate de melhor nível, porque as

pessoas já vão chegar com informações. Não vamos ter de nivelar e passar essas

informações, porque as pessoas já vão ter acesso a elas.

Vou falar uma frase que li hoje: "Qualquer pessoa com técnica adequada consegue

entender alguma coisa". Informação tem de ser para todos, tem de ser para a pessoa

entender, desde aquela que tem pouca formação até a que possui um alto nível de

formação. É importante promover a participação, sendo que se promove participação

tornando  a  informação  acessível,  e  a  informação  acessível  prescinde  da

transparência.

Vou dividir  o governo aberto em duas questões:  software livre e dados abertos.

Você não consegue construir um governo aberto, se não usar software livre e se não

tiver  seus dados abertos.  A participação popular  possibilita  tanto o controle social

quanto faz readquirir a confiança. E estamos em uma crise de confiança. Quanto à

jornada de junho, a única coisa de que se tem consenso é que existe uma crise de

confiança entre as pessoas representadas e as pessoas que estão representando.

Agora,  falarei  um  pouquinho  sobre  dados  abertos,  em  específico.  Isso  é  uma



522
____________________________________________________________________________

definição que já é praxe de quem trabalha um pouco com dados.  Os dados são

abertos quando qualquer pessoa pode, livremente, usá-los, reutilizá-los e distribuí-los.

Estamos sujeitos,  no máximo,  à exigência de creditar  sua autoria:  "ah,  usei  esse

dado, fonte e tal". Somente isso, sem ter de pagar por isso, sem ter licença associada

a isso, sem ter de dar seu nome, RG, onde você mora, quantos filhos você tem e

quanto você ganha.

Você só consegue - e isso tecnicamente falando, aquele que entende um pouco de

propriedade intelectual, da parte de informática e de tiques, no geral - viabilizar esse

conceito de dados abertos quando está com os dados sobre uma licença aberta. Isso

é  importante.  Daria  para  eu  falar  durante  1  hora  só  sobre  licença aberta.  Se as

pessoas tiverem dúvidas,  podem me procurar  depois.  Vou deixar  meu contato  no

final. Se quiserem, poderão me procurar.

Agora, vou falar sobre os dois princípios básicos dos dados abertos. Eles devem

ser completos e primários. Todos os dados públicos - já passei essa informação - são

publicáveis. Quando se fala “completo”, ressalto que são todos os dados, exceto os

que, estatutariamente ou por lei, são sigilosos ou privados. Exceto esses, todo o resto

da informação da casa pública, das ações públicas, são dados públicos e devem ser

divulgados.

Dados primários são dados brutos. É muito fácil ver  um gráfico em que alguém

pegou o  dado  bruto,  selecionou o  dado  que  queria,  no  período  conveniente  e  o

apresentou de acordo com o que desejava. Fiz engenharia,  sei tratar dados e sei

como as pessoas fazem isso.  Sabemos que os  números falam o  que queremos.

Estatística faz isso. Quero os dados brutos, pois quero fazer a minha análise. Cada

cidadão tem o direito de fazer a sua análise, e os dados têm de estar lá. As pessoas

têm  capacidade  para  isso.  Os  dados  têm  de  ser  atuais.  Principalmente  hoje,  a

vigência do dado é importante. Dado velho é velho. É fácil falar sobre o passado. O

desafio é, cada vez mais, o poder público conseguir manter a base de dados tanto

disponível quanto atualizada.

O que é “acessível”? Já falei, é não ficar pedindo um milhão de questionários e

formulários  para  preencher,  seja  em  atendimento  ao  público,  seja  pela  internet.

Muitas vezes, depois de preencher a quinta tela de formulários, você desiste de pedir
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a informação. Todos concordam que isso não pode acontecer.  Se o poder público

está se propondo a abrir a informação, deve abri-la. Se esse tipo de informação é

pública e pode ser dada, por que é preciso saber quem a está pedindo? Ela não

deveria estar no  site  antes de eu pedir? O Serviço de Informação ao Cidadão só

existe para cumprir uma falha da transparência ativa. Só tenho de pedir a informação

porque ela não está disponível, e deveria estar, portanto eu não deveria dar o meu

nome.  A  informação  tem  de  estar  acessível  a  várias  pessoas.  Deve  haver  a

preocupação de que pessoas  com deficiência  visual  ou  aditiva  consigam acessar

essas informações. Essa preocupação deve ser do poder público.

Ser processáveis por máquinas; essa é uma questão mais do corpo técnico. Não

sei se há pessoas da área de informática aqui. Nós que trabalhamos com montanhas,

com milhares e com milhões de dados, sabemos que, se colocar em PDF, ninguém

consegue tratar o dado. PDF não é dado aberto. Vou falar de novo, para vocês não

esquecerem tudo o que falei. Levem na cabeça que colocar um PDF na internet não é

dado aberto. Pelo amor de Deus! Ninguém faz nada com aquilo, você só fala que fez.

Ninguém consegue tratar esse dado. Cada programa gera PDF de um jeito. Na hora

em que vamos tentar colocar o dado em uma tabela, não conseguimos. Quando há

um milhão de tabelas e eu quero analisar o orçamento de uma prefeitura, é inviável, é

difícil. Já fiz isso. Tive de fazer esse trabalho a mão para o meu TCC. É um absurdo,

pois não tinha dado aberto, de fato. O XML não é colocar dados disponíveis.  Por

favor, orientem o seu corpo técnico de que os dados têm de ser disponibilizados em

formato legível por máquina.

O acesso não deve ser discriminatório. Acho que não preciso falar mais sobre isso.

Ser discriminatório não significa: “Você é baixinho. Não vou lhe dar os dados”. Não é

isso. Mas: “Você é um jornalista famoso, vou lhe dar os dados em primeira mão”. Mas

há outra pessoa que está lá há cinco meses pedindo o dado, e não o recebe. Isso é

discriminatório.

O que são formatos não proprietários? São os .doc .xl e .twg. Procurem programas

livres. Por que isso é importante? Estamos em um paradigma institucional, de lei, que

não estimula a pirataria. Então, as pessoas não têm Windows pirata em suas casas -

e não queremos que elas tenham. Não vou obrigar todo o cidadão a comprar uma
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licença de Windows para conseguir ler uma planilha, ou vou? Então, é melhor colocar

em um formato que você não obrigue o cidadão a gastar dinheiro, caso contrário, ele

terá de fazer um esforço econômico ou cometer um crime. Essa é uma lógica muito

razoável.

O item livres de licença. Se o dado é público, é feito com recurso público. Não

existe propriedade intelectual sobre o que é público. Você quer ganhar o que com

isso?  Que lucro  você deseja  ter?  A sociedade inteira  colaborou com  a  produção

daquele  dado,  procurou saber  quantos  passageiros  passaram  na catraca,  para  o

funcionário público tratar disso etc., etc., etc. Disponibilizar essas informações por via

de copyright? Não faz sentido com o espírito de dado aberto, de governo aberto nem

com o espírito republicano de publicidade.

É importante vocês saberem sobre as quatro liberdades do software livre. A primeira

diz respeito à execução de um programa para qualquer proposta. Ninguém diz que

dará o programa a outra pessoa porque quer saber o que fará com ele. A segunda se

refere ao estudo do programa para adaptá-lo às suas necessidades, porque o seu

código é aberto. Você pode acessar o código-fonte e trabalhar com ele, redistribuir as

cópias da forma que quiser e aperfeiçoar o programa de acordo com o que quiser.

Essa é a parte técnica, interessante do ponto de vista de gestão pública. Eu não fico

na  mão  de  um  fornecedor,  não  faço  licitação.  Se  determinada  empresa  faz  um

programa para o sistema de votação em parlamento, desenvolve um  software para

expor  a  votação  numa  tela,  utilizando  licença  proprietária.  Se  for  necessária  a

utilização de um equipamento nas cadeiras, na próxima licitação, se outra empresa

pedir  outro  equipamento,  será  preciso  trocar  todos  os equipamentos  ou  mudar  o

software. Alguém já ouvir falar dessa situação que sempre ocorre em algum lugar?

Utilizando um software livre, algo modificável ou programável, o poder público pode

dizer: “Tudo bem, você não quer fazer, mas eu tenho o código-fonte e contrato outra

empresa”. Isso significa que você não fica nas mãos de um fornecedor. Essa é uma

estratégia  que  não  pode  faltar  no  poder  público.  O  software livre  é  melhor

tecnicamente, porque mais cabeças pensando sempre tornam melhor o trabalho.

Falarei da parceria entre o governo e a sociedade. Já falei sobre o governo aberto e

a  participação.  Quando  promovemos  diálogo  entre  governo  e  sociedade,
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promovemos possibilidades. Alguns exemplos de projetos feitos com dados públicos

são o Data4good, informação para que você mude o mundo; a transparência pública

em  Piracicaba,  cidade  do  interior  de  São  Paulo;  o  Observatório  Cidadão  de

Piracicaba.  Essa  publicação  com  indicadores  saiu  na  semana  passada.  Eles

conseguiram  acessar  os  dados  públicos,  fazer  uma  leitura  do  governo.  Isso  é

liberdade.  O próprio  governo  acaba olhando para  isso  e  vendo que a  sociedade

produz  muito  com  essas  informações,  afinal  de  contas  há  várias  pessoas

contribuindo.  É  interessante  para  o  poder  público  absorver  e  trabalhar  com  isso.

Todos trabalham. Não há competição, e sim colaboração entre governo e sociedade.

A transparência possibilita essa parceria.

Trabalhei no projeto Radar Parlamentar, que considera os dados em webservices,

forma legível por máquina de todas as votações ocorridas nas casas legislativas. Já

analisamos a Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara dos Deputados e o Senado.

Nos  próximos  dias  trabalharemos  com  outras  casas.  Fazemos  a  análise  de

semelhança partidária e mostramos um gráfico para a visualização exata de quem é

da base de governo ou não, quem é ideologicamente favorável ou contrário. Isso é

possível quando se coletam os dados, faz-se uma conta matemática e uma análise.

Outras pessoas fazem outros trabalhos com esses dados. O fato é que eles estão

disponíveis. É possível fazer a análise que você quiser. Depois, um representante do

governo nos chamou para conversar e disse que gostou do trabalho, que aproveitou

bastante o que fizemos.

O projeto Queremos Saber, da Transparência Hacker, tem o objetivo de facilitar o

pedido de acesso às informações. Quando alguém lhe responde, você vai lá ao SIC,

pergunta, e alguém lhe responde, certo? Você e só você tem essa resposta porque

não é uma prática do poder público ainda - espero estar muito certa quando digo

“ainda” - pegar essas respostas e colocar num repositório para que outras pessoas

perguntem  as  mesmas  coisas.  Mas  a  pessoa  precisará  responder  de  novo.  Não

existe um lugar das perguntas. Pensamos nisso quando fizemos o Queremos Saber.

Ajudamos as pessoas a fazer os pedidos e publicamos as respostas. Muita gente,

quando  vai  fazer  um  pedido,  vê  que  já  tem  resposta  e  nem  pede.  Conforme  a

transparência for  cada vez mais um espírito,  acreditem, ela dará cada vez menos
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trabalho.

Vou  entrar  um  pouquinho  agora  na  questão  da  política  de  mobilidade.  Estou

terminando. A Política Nacional de Mobilidade Urbana. A ideia é falar dos três pés

jurídicos,  que  acho  que  não  devem  ser  indissociáveis.  Não  será  possível  dar

sequência à Política Nacional de Mobilidade Urbana se não considerarmos a lei de

acesso  à  informação  pública  e  o  Estatuto  das  Cidades.  Acho  que  esse  trio  de

amarração jurídica é fundamental porque é considerar que mobilidade tem a ver com

cidade e que cidade e mobilidade têm a ver com informação. O direito à informação é

intimamente ligado ao direito à cidade. Você vai a um museu se você não sabe onde

ele  é?  Você  vai  procurar  seu  direito  como consumidor  se  você  não  sabe que  é

detentor  daquele  direito?  O  direito  à  cidade  é  intimamente  ligado  ao  direito  à

informação. Ambos conseguem, de alguma forma, senão completamente, fomentar a

equidade urbana.

Esse esquema que vou mostrar agora foi de um curso feito pela ANTP - alguém da

ANTP disse que está sendo feito, não sei se essa pessoa está no Plenário. A ANTP

está promovendo um curso especialmente para a “galera” da gestão pública da área

de transportes na formulação do plano de mobilidade, do Promob. Fiz o curso - fui da

primeira turma -, e ele foi muito bom. Achei interessante o esquema, que passarei

muito  rapidamente  porque  quero  fazer  um  comentário.  Partimos  da  mobilização,

fazemos as identificações e análises prévias, pesquisas e levantamentos em campo e

aí vamos para a fase de consulta pública. Depois que fazemos tudo isso, fazemos a

análise  de  problemas  e  diagnósticos.  Partindo  do  diagnóstico,  fazemos  os

prognósticos, a consulta a respeito do diagnóstico, concepção e análise de proposta,

as  devidas  simulações,  a  consulta  sobre  as  propostas,  a  consolidação  e

detalhamento do plano e finalmente uma audiência sobre o plano.

Não sei se dá para ver, por causa da luz. Tem como apagar só a primeira faixa de

luz? Não, não é? Não sei se dá para ver, porque de onde estou não dá para ver.

Mobilização, consultas públicas, consulta sobre diagnóstico, consulta sobre propostas

e audiência do plano estão em outra cor, que são exatamente os momentos em que

se promove a participação. Não dá para fazer plano de mobilidade sem participação,

e não dá para ter participação sem acesso à informação, senão as pessoas vão à
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audiência pública perguntar coisas que não têm nada a ver com a matéria. Dizem que

as  pessoas  não sabem participar  dos  espaços  públicos.  Cansei  de  ouvir  isso  de

pessoas de várias origens. Dizem que as pessoas não sabem participar, não sabem

perguntar, que as pessoas falam de coisas que não têm nada a ver, que elas não se

atêm ao tempo etc. Mas por que será que isso acontece? Porque muitas vezes a

pessoa vai a uma audiência pública porque ela não tem nenhum outro espaço para

falar. Ela vai falar lá, é a oportunidade para ela falar o que ela tem a dizer.

Não  temos  a  cultura  da  participação.  É  preciso  instaurá-la,  precisamos  dar

informação, municiar de informação. E esse é um processo iterativo, é fazer uma vez,

fazer de novo. Tanto que não há só uma consulta, há três consultas no processo e

uma audiência. Isso não é à toa. Se a sociedade não for engajada, você pode fazer

um plano maravilhoso.

Adoro fazer exercício teórico na minha casa. É lindo, adoro, sou formada para isso.

Mas ele não vira realidade sem as pessoas. Podemos fazer um plano estratégico

maravilhoso da cidade, simulado no computador. Não tem problema, simule achando

que as pessoas vão fazer isso. Não, as pessoas não vão fazer isso. As pessoas não

são robozinhos, elas não funcionam conforme a minha cabeça de planejador ou de

técnico. As pessoas fazem o que querem, e se queremos que façam algo que faz

sentido  para  a  sociedade,  elas  precisam entender,  enquanto  sociedade,  trabalhar

junto e “comprar” a ideia. O governo precisa estar junto, não em oposição. Então, se

não houver  abertura,  não vai  existir  adesão,  não  vai  haver  aderência.  E,  se  não

houver  aderência,  vai  ser  muito  bonito,  vai  ser  muito  legal,  nós,  técnicos,  vamos

ganhar muito dinheiro, mas não necessariamente vai funcionar.

Deixei algumas referências tanto das leis quanto algumas teóricas. A apresentação

ficará disponível. Basicamente, é isso. Deixo o meu contato, se precisarem. A lista da

Thacker é aberta, com mais de mil pessoas de todas as idades e origens, estados e

cidades diversas. Se quiserem me escrever, o meu e-mail e o meu Twitter estão aí.

Agradeço o tempo de vocês e peço desculpas por ter estourado um pouco o tempo.

Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Nós é que agradecemos a participação da Haydée Svab.



528
____________________________________________________________________________

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Neste momento, daremos início à fase de debates. Temos algumas

perguntas orais a serem apresentadas. Vamos começar com as perguntas escritas,

para que as considerações orais sejam feitas considerando as já apresentadas por

escrito, evitando redundâncias. Vamos passar para a leitura das perguntas escritas e,

em seguida, às apresentações orais. Solicitamos que formulem em até 1 minuto suas

questões apresentando questões objetivas, dado o volume de questões que temos.

Debates

O presidente - A primeira pergunta, feita por Hélcio de Miranda, do Conedru/Emater,

dirigida ao Sr. Ramon: “Como são estipulados os números de viagens e horários dos

ônibus durante os dias úteis  e principalmente nos finais de semana?”.  A segunda

pergunta foi formulada por Júnior, do grupo Coletivos da RMBH, e dirigida ao Ramon:

“Vale  a  pena  insistir  no  BRT,  que  transporta  30%  a  mais  do  que  o  ônibus

convencional? Por que o trem de BH não trafega com cinco ou seis vagões? Parte

dos ônibus de BH não é adaptada com elevadores para portadores de deficiência.

Por quê?”.

A terceira pergunta é do Sr. Frederico Miranda Brandão Alves, dirigida ao André:

“Se o custo for calculado apenas na quantidade de ônibus e quilômetros rodados, um

ônibus vazio em movimento não teria custo?”. A quarta pergunta é da Sra. Vanessa

Duarte,  do  Movimento  Nossa BH, dirigida  ao  Ramon:  “O Decreto  nº  15.317,  que

institui  o  PlanMob,  não descreve  como será  o  funcionamento  do  observatório  da

mobilidade. O senhor nos poderia falar sobre isso? Hoje os dados oferecidos pela

BHTrans, através do balanço, são selecionados e também analisados por ela. Não

lhe parece nulo esse tipo de observação?”.

A próxima pergunta também é da Vanessa Duarte, do movimento Nossa BH: “O

senhor poderia nos apresentar os números de composição do Conselho Municipal de

Mobilidade  Urbana?  Por  que  a  indicação  daqueles  ditos  de  notório  saber  é  de

indicação do Executivo? Tal condição não estaria ferindo a imparcialidade necessária

nessa questão?”.

Partiremos para as perguntas orais. A primeira será feita pelo Sr. Frederico Garcia

Guimarães, do Nujup, membro da nossa comissão organizadora desse fórum técnico.
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O Sr. Frederico Garcia Guimarães - Não vou me apresentar, pois o deputado já o

fez. Haydée, Parabéns. Numa conversa ontem, você deu uma explicação dessa nova

correlação estado e sociedade. Essa questão do pacto social de Rousseau, ou de

Hobbes, acabou. O estado não se distancia mais da sociedade. Temos de mudar o

paradigma, até o próprio Vaticano está mudando, vide declarações ontem do papa

Francisco.

Dr. Ramon, há um plano de mobilidade de Belo Horizonte de 2010. Tendo em vista

as novas concepções da Lei de Mobilidade Urbana, que demandam a participação

social,  o  planejamento integrado para as demais funções das cidades,  uma maior

preservação socioambiental e a questão da acessibilidade, que são mais ou menos

os eixos transversais para que o transporte público seja priorizado - já que o senhor

está representando esse órgão -, vai ser feito um novo plano de mobilidade para

cumprir o que determina a lei ou vão se manter as prerrogativas do anterior?

O presidente - Obrigado, Frederico. Com a palavra, o Sr. Gabriel Santos Pinto de

Souza.

O Sr. Gabriel Santos Pinto de Souza - Boa tarde, sou Gabriel, do Partido Socialismo

e Liberdade.  A minha pergunta  é  dirigida  ao  Ramon e diz  respeito  ao  custo  das

passagens. Foi apresentada a forma paramétrica de acordo com as estimativas de

inflação. Gostaria de saber qual o custo efetivo que as concessionárias de serviço

têm em contraponto com as estimativas. Como foi dito por você, esse custo era alvo

de barganha. Como podemos considerar uma estimativa de custo em cima de uma

tarifa que anteriormente era alvo de barganha? Então, a minha questão é sobre a

importância do custo efetivo das empresas concessionárias de transporte público.

O presidente - Muito obrigado, Gabriel. Com a palavra, o Sr. Daniel dos Santos, do

Conselho Nacional das Cidades. Em seguida ao Daniel, passaremos a palavra à Sra.

Margareth Oliveira Amaral, da UFMG.

O Sr. Daniel dos Santos - Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, parabenizo,

mais uma vez, não só o companheiro Paulo Lamac pela condução do processo desde

o  ano  passado  conosco,  mas  também  todos  os  companheiros  que  colaboraram,

todas  as  entidades,  para  que  este  momento  acontecesse.  Já  disse,  na  parte  da

manhã,  que  esperamos  que,  futuramente,  o  fórum  continue  se  reunindo  para
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colaborarmos e cobrarmos, a fim de que as coisas que aqui foram decididas sejam

efetivadas.

A minha pergunta é dirigida ao Ramon. Você me deu uma alegria quando disse que

vamos voltar a fazer uma discussão para melhorar a iniciativa do plano de 2010. Isso

é muito bom para nós. A Haydée foi muito feliz na sua explanação, pois começamos a

entender e participar mais da vida da cidade.

Qual a proposta da BHTrans para a tarifa zero? Para o trabalhador, estudantes e

pessoas com deficiência. Quando as pessoas com deficiência vão procurar direitos,

somente consideram deficientes  as  pessoas que têm uma deficiência  visual.  Mas

temos muito companheiros deficientes cuja deficiência não vemos. Ele é deficiente,

mas não consegue ter direitos. Então, deveria ser enquadrado nisso.

E sobre os debates da prefeitura com os movimentos populares sociais organizados

e com os usuários,  como determina a lei:  o companheiro falou sobre o acesso à

informação, e é isso que queremos. Não estamos aqui para falar se Belo Horizonte

está melhor ou pior. Queremos continuar contribuindo para a cidade, e a prefeitura e

a BHTrans são dois  espaços institucionais  que temos para fazer  essa discussão.

Também são as únicas que podem - se quiserem fazer política - melhorar a qualidade

da cidade.

Uma outra reclamação que fiz na parte da manhã foi em relação à acessibilidade.

Na Av.  Cristiano Machado,  quase chegando à Estação Waldomiro Lobo,  para um

cadeirante passar, ele tem de ir para a rua. Vocês estão falando da lei, e sei que a

estão trabalhando bem, mas começam de cima para baixo. O certo seria começar

com o transporte de pessoas; depois, as bicicletas, o transporte coletivo, o de carga

e, por último, o automóvel. Mas vem de cima para baixo, o automóvel tem sempre a

preferência.  Deveríamos  pensar  nisso,  pois  a  BHTrans  e  o  Município  de  Belo

Horizonte estão com interesse muito grande em resolver os problemas da cidade.

Para termos uma cidade inteligente, queremos ter oportunidade - pois é direito nosso

- de opinar sobre o tipo de transporte que queremos na nossa cidade. Queremos

essa oportunidade para nós e para nossos filhos, pois não importa como o jovem se

pronuncia. Pode ter de se pronunciar bem como o Aílton Brasiliense, companheiro de

Brasília, mas não importa a forma como ele coloca, o importante é o jovem participar.
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Sempre estarei aprendendo, sempre é a oportunidade de aprender. Achei que falei

bonito, talvez nem tenha falado, mas estou me dando a oportunidade de aprender.

Obrigado.

O presidente  -  Obrigado,  Daniel.  Com a palavra,  Margareth Oliveira Amaral,  da

UFMG. Em seguida, falará Ana Lúcia, da Aseapprevs.

A Sra. Margareth Oliveira Amaral - Minha questão será dirigida inicialmente ao Sr.

Ramon, mas também a toda a Mesa. Sr. Ramon, muito respeitosamente gostaria de

lhe fazer um convite, que se pauta na questão do tamanho do descompasso entre o

discurso - inclusive o da publicação institucional - da prefeitura e da BHTrans e a

realidade que presencio  como usuária  de  transporte  há  mais  de  quatro  décadas.

Sistematicamente, há mais de 40 anos uso os ônibus desta cidade. Gostaria de dizer

que o descompasso entre o que é publicado, prometido e praticado é tamanho que,

respeitosamente, gostaria de lhe fazer um convite para ir comigo à minha casa de

ônibus. Saia comigo às 6 horas da manhã e, mais sério que isso, acompanhe minha

empregada  na  dificuldade  que  ela  tem  para  chegar  à  minha  casa.  Se  eu  fosse

explicar ao senhor o que os moradores da parte alta do Bairro Palmares - lá é tão alto

que quase ficamos ao nível da Serra da Piedade - passam para tomar um ônibus ...

Seja antes das 6 ou depois das 8, em todo esse percurso gastaria mais de uma hora

do tempo dos senhores.

Aquela senhora ali, que é minha companheira, não pode ir à minha casa, porque

não consegue subir  os morros do bairro, que não é um bairro paupérrimo. Quem

conhece o Bairro Palmares sabe disso. Naquele bairro só é possível chegar, não é

possível sair de ônibus, porque o ônibus não sai do bairro. Temos de ir para o final,

esperar uma baldeação de mais de 20 minutos, depois, passar 15 minutos rodando, ir

ao Bairro Cachoeirinha, para, finalmente, conseguirmos ir ao Centro da cidade. Não

mencionarei as outras dificuldades.

Fica  aqui  o meu convite.  Caso o  senhor  não possa comparecer,  por  gentileza,

designe  um  técnico,  porque  as  respostas  que  tenho  arquivadas  dos  técnicos  da

BHTrans...  Faço  os  trajetos,  proponho  soluções,  faço  percursos.  Eles  me  dão

respostas tais que, sinceramente, duvido que conheçam a nossa cidade. Eles não

estudam para me responder. Eles falam comigo para usar tal ônibus, sem considerar
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que são 5km de distância entre um ônibus e outro. Tenho isso arquivado e posso

mostrar ao senhor. Então, com muito respeito e muita consideração, peço que me

acompanhe.

Deputado Paulo Lamac, perdoe-me também outro desabafo. Não vi os quase 80

deputados estaduais que estão listados aqui. Isso não é importante? Só para nós isso

é importante? E para os outros? Gostaria que todos eles me acompanhassem para

verem a via-crúcis pela qual passo, isso há mais de 40 anos.

Reitero  que  nesse  bairro  não  existe  creche.  Todas  as  pessoas  que  precisam

carregar seus filhos, assim como precisei carregar minha filha nas costas, tomam dois

ônibus para conseguir  chegar  a uma creche,  quando conseguem a creche -  dois

ônibus para ir, dois para voltar. Depois ainda tem o transporte para o trabalho. Então,

sinceramente, sinto-me ofendida pelo sistema atual de não prestação de serviço da

BHTrans. Muito obrigada, e desculpe-me a emoção. (- Palmas.)

O  presidente  -  Nós  é  que  agradecemos  a  participação  da  Margareth  Oliveira

Amaral, da UFMG. Com a palavra, Ana Lúcia, da Aseapprevs.

A Sra. Ana Lúcia de Souza Carvalho - A Aseapprevs é uma associação eclética de

aposentados, pensionistas e idosos. Primeiramente gostaria de me dirigir ao André.

Gostei muito da sua fala. Seja bem-vindo, jovem, ao mundo da política mineira. Sou

do movimento de aposentados, e o Daniel citou aqui todos os movimentos, menos o

dos idosos. Estivemos na Casa, numa audiência com o deputado Fred Costa, sobre a

questão da gratuidade do transporte intermunicipal,  que não foi regulamentada no

Estatuto do Idoso. Chama-me a atenção a questão que você apresentou da tarifa

zero. Os representantes do DER que estiveram presentes disseram que é impossível

dar  uma resposta positiva ao movimento, porque assim estariam fugindo das leis,

visto que a nossa Carta Magna prevê gratuidade aos 65 anos. Lembrei-lhes que,

quando foi pensado o Estatuto do Idoso, não existia ainda nenhum estudo e nenhuma

perspectiva  do  envelhecimento  tão  rápido  que  acontecerá  no  Brasil.  Esse

envelhecimento trará transtornos. Se o poder público não quiser levar isso a sério, o

custo será muito alto. Vocês têm dito que tudo que não se planeja custa muito caro.

Outra coisa é que, quando se fala em deficientes, em pessoas com dificuldades de

acesso  em  Belo  Horizonte,  incluem-se  os  idosos.  Todas  as  calçadas  de  Belo
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Horizonte estão levando os idosos a se acidentarem.

Agora me dirijo ao Sr. Ramon. O senhor expôs as maravilhas da BHTrans. Quero

informar aos senhores que, para chegar aqui hoje, tive necessidade de acessar três

ônibus: dois circulares e o metrô. Num percurso que normalmente duraria 45 minutos,

gastei  2h40min,  porque  os  motoristas  do  circular  estavam  se  recolhendo  para  a

garagem. Fiquei, por 20 minutos, aguardando a boa vontade de um motorista, que

disse que estava tomando café, para chegar até o final do percurso.

Outro ponto é o desrespeito com que a prefeitura e talvez a BHTrans vêm tratando

os  passageiros  e  usuários,  mudando  a  todo  momento  o  trajeto  dos  ônibus  em

decorrência das obras. Não se tem aviso prévio. Assim, as pessoas permanecem,

durante  duas  ou  três  horas,  em  lugares  errados  esperando  o  ônibus,  mas

simplesmente ele passa por outro trajeto. Então, apesar de já estar havendo essa

fiscalização, nessa questão dos aparelhos para que o motorista não faça trajetos da

sua  cabeça,  não  se  está  respeitando  essa  passagem  diferenciada  na  cidade,

principalmente no horário da noite.

Portanto, as pessoas estão ficando possessas. Faço serviço voluntário e pego mais

ou menos quatro ônibus. Sou aposentada há 16 anos. E aí? Com 62 anos, ainda vou

contribuir por mais 6 anos, pagando cinco, seis passagens por dia, com esse sistema

de péssima qualidade. Como diria aquela senhora ali, é para chorar.

Quando vocês apresentam essa maravilha aí, todos que não conhecem a situação

e andam de carro pensam que tudo está maravilhoso. Essa prefeitura vem primando

pela falta de informação ao usuário. Aquela obra da Pampulha que foi mostrada aqui

hoje é grandiosa e será maravilhosa. As pessoas passam por lá e perguntam: “O que

é isso?”. Ninguém tem noção do que seja nem para o que seja aquilo. Então, quando

essa moça diz da questão da transparência, isso significa dados para todos. Belo

Horizonte  e  o  seu  representante  estão  primando  pela  desinformação  quanto  à

questão das obras para com a população mineira.

Sempre fui uma participante ativa dos movimentos sociais, como sindicalista e hoje

como aposentada,  e  penso que já está passando da hora  de as autoridades,  os

deputados, o prefeito e o governador começarem a respeitar a população com dados

claros,  transparência  e  disponibilidade  com  relação  a  tudo  o  que  farão,  para,
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inclusive, beneficiá-los com a nossa aceitação e ajuda. Obrigada.

O presidente - Nós é que agradecemos. Passaremos a palavra ao Sr. Frederico

Miranda Brandão Alves e, logo em seguida, à Sra. Amélia Costa, do Sindicato dos

Arquitetos de Minas Gerais - Sinarq-MG.

O Sr. Frederico Miranda Brandão Alves - A pergunta é dirigida ao presidente da

BHTrans, mas preciso contextualizá-la primeiro. Lerei um texto que preparei - aliás, já

o li para o diretor na parte da manhã, mas ainda não para todos.

O presidente - Peço-lhe que apresente a pergunta, a fim de que avancemos na

devolução para a resposta  dos palestrantes.  Alguns deles  precisam se retirar  em

razão do horário. Agradecemos-lhe, Frederico, se puder objetivar na questão, porque

o texto já foi lido hoje, na parte da manhã.

O Sr.  Frederico Miranda Brandão Alves  -  Então só lerei  o  primeiro parágrafo  e

formularei a pergunta.

O presidente - Certo.

O Sr. Frederico Miranda Brandão Alves - Ontem li a notícia sobre a formação da

Rede  Ouvir.  Parece que  serve  para  o  poder  público  agilizar  no  atendimento  das

demandas da população. Talvez essa iniciativa seja útil,  mas quero dar um passo

adiante e colocar em pauta algo que acredito ser importante e que não está sendo

mencionado:  temos de nos organizar  e resolver  nossos problemas de mobilidade

urbana, sem sequer bater na porta do poder  público,  e permitir  a  participação da

iniciativa privada no transporte de pessoas. E não falo em participar por  meio de

licitações para atender a projetos do governo, mas da participação espontânea que

acontece  quando alguém,  inteligentemente,  enxerga  a  possibilidade  de  se  ajudar

ajudando os outros. Mas leis, decretos e portarias impedem que a iniciativa privada

atue.

A pergunta é: existe a intenção da BHTrans de permitir a participação da iniciativa

privada sem licitação, revogando as portarias que impedem a atuação delas?

O presidente - Muito obrigado, Frederico. Agradeço a gentileza. Com a palavra, a

Amélia Costa, do Senarc. Logo após a Amélia, falará a Maria Inês Macedo, da UFMG.

A Sra.  Amélia  Costa  -  A  minha  intervenção  refere-se  à  criação  do  Conselho

Municipal de Mobilidade Urbana - Comurb. Parece que um dos participantes fez uma
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pergunta sobre isso. Convoco todos para acessarem, no Diário Oficial do Município -

DOM -, o Decreto nº 15.318, de 2/9/2013, para observarmos como está a composição

desse conselho. É um conselho que tem caráter consultivo, mas seria preciso que ele

fosse deliberativo, porque vamos ter a representação da sociedade civil. Então, tenho

muito receio em relação a esse caráter consultivo, inclusive a sua concepção.

O segundo ponto que gostaria de expor é que o Sindicato dos Arquitetos de Minas

Gerais  já  está  na  discussão da  mobilidade urbana,  inclusive  somos  parceiros  na

produção deste evento. Convocamos todos para visitar o nosso sindicato. Nós nos

encontramos  toda  segunda-feira,  às  19  horas,  quando  temos  uma  pauta  de

discussão.  Se  alguém  quiser  entrar  no  nosso  processo  de  discussão,  o  nosso

endereço é Rua Mestre Lucas, nº 70.

A minha pergunta ao Dr. Ramon é justamente em relação ao Comurb. Gostaria que

ele  comentasse  sobre  a  criação  do  Conselho  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  -

Comurb -, sua composição, seu papel e se acompanhou essa discussão. Há aqui um

dado de 18 representantes da sociedade civil. Acho que não vamos poder trabalhar

no esquema de cabo de guerra. Temos de medir forças com o poder público, com os

donos  do  capital  ligado ao  transporte  coletivo,  mas  temos  de  abrir  muito  para  a

participação  de  entidades,  inclusive  de  entidades  ligadas  à  parte  técnica,  como

Creas, conselhos, sindicatos e a participação popular. É isso.

O presidente  -  Obrigado,  Amélia  Costa,  do Senarc,  que foi  membro atuante  da

comissão organizadora deste evento.

A Sra. Amélia Costa - Gostaria de apresentar os nossos colegas Sérgio, Sueli  e

Dani.

O presidente - O Sérgio, a Sueli e a Dani foram presenças importantes e constantes

na  organização  desta  atividade.  Os  nossos  agradecimentos  ao  Senarc.  Há  uma

pergunta escrita,  da Maria Inês Macedo:  “Quais  as  consequências do trânsito,  do

transporte, da poluição sonora e do ar, e de todos os altíssimos degraus dos ônibus

na  saúde  dos  motoristas  de  ônibus,  pedestres,  etc?”  Pergunta  dirigida  aos

participantes da Mesa. Há uma última participação do Josadac Marques, do Instituto

Mãos e Vozes. Em seguida, passaremos às considerações da Mesa.

O  Sr.  Josadac  Marques  -  Não  farei  diretamente  uma  pergunta,  mas  darei  um
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informe relacionado ao tema mobilidade. Daqui a pouco, começará a abertura oficial

da conferência de cidades em Minas Gerais, cujo tema “Estatuto das Cidades” estará

sendo  discutido.  O  que  me  preocupou,  já  que  estamos  construindo  cidades

inteligentes, é que hoje as conferências e os conselhos precisam ser paritários. A

informação  que  temos,  conforme  recente  orientação  do  governo,  é  que  foram

cortados os auxílios para eventos. Isso significa que todos os delegados que foram

escolhidos nas suas cidades estão tendo de arcar com suas despesas para fazerem

parte de um processo paritário. Então deveriam receber, no mínimo, o pagamento de

passagens e hospedagens, que já estava previsto nos editais de convocação. Isso

mostra exatamente o que a colega disse sobre a transparência e o diálogo aberto,

porque o edital de convocação das conferências previa isso, mas, no transcurso, foi

cancelado.

Está começando também neste final de semana a sessão anual na ONU, em que o

Brasil sempre abre as discussões. Nesta, em especial, que ocorrerá na terça-feira,

começará a contagem regressiva para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,

apresentados pela ONU, que se iniciou no ano 2000 e irá até 2015. Em relação ao

tema mobilidade, no ano passado, quando o governador repactuou os objetivos do

milênio em Minas, foi criado o nono objetivo, “Mais segurança e tranquilidade”, que

incluiu  a  mobilidade  e  a  redução  de  acidentes  de  trânsito.  O  que  me  deixou

preocupado é que criaram o nono objetivo, deputado, em junho do ano passado, num

evento com o embaixador da ONU no Brasil, na Cidade Administrativa. Quase um

ano  depois,  em  uma sessão  nesta  Assembleia,  o  deputado  Dinis  solicitou  a  um

representante da Presidência da República que fosse mediador junto à presidente

Dilma, para ser mediadora junto à ONU para a criação do nono objetivo, que em

Minas Gerais foi criado há quase um ano. Então, a questão da comunicação precisa

avançar um pouquinho, se queremos ter cidades inteligentes.

Recentemente passei por uma dificuldade. No ano passado, nesta Casa, ocorreu o

ciclo de debates Siga Vivo, que falou sobre o fim da violência no trânsito. Participei da

comissão organizadora. Foi-me disponibilizado o PDF do relatório final, mas não a

capa, em que aparece a logomarca da Assembleia. Quando procurei, por intermédio

da GPI e da Comunicação, a informação que recebi é que tinha direito de replicação
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e distribuição do conteúdo,  menos da capa.  Não sei  como poderia reproduzir  um

relatório  sem a capa,  uma vez que é nela que se menciona que o material  é  da

Assembleia. Fica como sugestão e não como pergunta: não vi no relatório, que está

na pasta da mobilidade urbana, referência à construção coletiva que foi feita com a

comissão organizadora. Por enquanto, espero que o relatório final traga impressa a

relação das entidades parceiras que contribuíram para a criação deste seminário,

deste encontro estadual, que é o mínimo que poderemos fazer em agradecimento a

essas instituições.

Então faço minha pergunta final. Falou-se em tarifas e em processos. Pergunto à

Mesa,  talvez  ao  representante  da  BHTrans:  nesse  processo  dos  ônibus,  haveria

ônibus alternativos,  pois  o senhor  falou  apenas em preço,  com opções “direto”  e

“parador”  para quem vem das cidades vizinhas para o centro  da  cidade? Porque

estamos analisando apenas tarifas. Haveria uma opção de ônibus direto para o centro

da cidade para quem vier, por exemplo, de Santa Luzia ou de Vilarinho, sem ter de

parar no famoso pinga-pinga? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.

O  presidente  -  Nós  é  que  agradecemos,  Josadac  Marques.  A  título  de

esclarecimento,  as  entidades  parceiras  estão  listadas  no  convite  deste  evento,

enumeradas no site, no portal da Assembleia, na página específica do Fórum Técnico

Mobilidade Urbana. Além disso, há um banner com agradecimentos a todas elas, logo

aqui, do lado de fora deste Plenário. E, acima de todas essas questões, elas contam

com o reconhecimento desta Casa, que sempre organiza seus eventos institucionais

com  a  participação ativa  da  sociedade  civil.  Certamente  isso  será  constatado no

relatório final.

Vamos  passar  para  as  considerações  finais  da  Mesa.  Não  poderia  deixar  de

lembrar que esta reunião está sendo transmitida para todo o Estado, até porque se

trata  de  um  evento  de  cunho  estadual,  com  apresentação  de  diversas  cidades.

Entretanto, várias questões objetivas específicas do sistema de transporte de Belo

Horizonte foram levantadas. Naturalmente, deixamos os convidados à vontade para

responderem-nas, mas pedimos que mantenham o foco no tema do painel. Com a

palavra, o Sr. Ramon Victor Cesar, da BHTrans.

O  Sr.  Ramon  Victor  Cesar  -  Tentarei  agrupar  algumas  perguntas  similares.
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Começarei  pelas  que  estão  relacionadas  ao  Conselho  Municipal  de  Mobilidade

Urbana e ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Esse plano decorre de uma lei

municipal votada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ainda no tempo em que o

deputado Paulo Lamac era vereador. A lei é relativamente curta, mas muito rica, e já

adiantava os princípios que depois viriam a ser consagrados na Lei de Mobilidade

Urbana. Concomitantemente, a BHTrans, de 2007 a 2010, trabalhou na elaboração

do plano de mobilidade. O decreto recente, publicado há cerca de 20 dias, é em parte

uma regulamentação dessa lei, que tinha um capítulo determinando isso. Por outro

lado, é uma tradução, em termos de peça jurídica, do conjunto de estudos técnicos

que haviam sido desenvolvidos. Quem teve o cuidado de estudar bem o decreto verá

que  o  Capítulo  III,  denominado  “Da  Sistemática  de  Monitoramento,  Avaliação  e

Revisão Periódica do PlanMob”, tem uma seção que trata do monitoramento e da

avaliação, inclusive instituindo a figura do Observatório da Mobilidade - iniciativa que

a BHTrans vinha desenvolvendo e que agora está institucionalmente estruturada - e

um  processo  de  revisão  periódica,  que  foi  conectado  ao  processo  de  revisão

periódica  que  já  se  faz tradicionalmente  em Belo  Horizonte,  do  plano diretor  nas

conferências de política urbana. No ano que vem, será realizada a conferência de

política urbana, oportunidade em que isso acontecerá.

O art. 21 do decreto trata exatamente de inserir a revisão no contexto da revisão da

política urbana, na conferência municipal de política urbana. É como se fosse um

documento de partida, uma declaração de princípios e estratégias e uma listagem de

instrumentos de gestão feita nesse momento e submetida à sociedade no processo

de revisão que se realiza de forma muito dinâmica e participativa há muitos anos, em

Belo Horizonte, nas chamadas conferências municipais de política urbana. Isso está

bem detalhado e introduz também - o que não poderia ser diferente, porque a própria

lei  federal  assim  determina  -  os  mecanismos  de  participação  da  sociedade  civil,

audiências,  consultas  públicas,  que podem ser  de  iniciativa  da  sociedade ou dos

parlamentos municipal ou estadual.

O  Observatório  da  Mobilidade  aqui  também  tem  um  bom  detalhamento.  Esse

observatório  se  faz  por  participação  espontânea.  A organização  que  dele  queira

participar se apresenta e indica duas pessoas como observadores. A única exigência
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é que esse grupo de observadores tenha compromisso com os princípios e diretrizes

da chamada mobilidade urbana sustentável.

O observatório,  na verdade,  é uma instância aberta a todos,  mas de discussão

técnica, vamos dizer assim. É um espaço de discussão de temas, de processos, de

estudos  abertos  a  todos.  No nosso portal  da  internet,  há  uma página  própria do

observatório,  já  com um acervo  de estudos,  de propostas de  diferentes pessoas.

Estamos abertos para receber novas propostas. Estamos institucionalizando agora

esse procedimento.

O outro ponto a destacar é a composição do conselho. O Conselho Municipal de

Mobilidade Urbana tem 45 membros, dos quais 18 são da sociedade civil,  vamos

dizer da representação popular.  Nove são eleitos por cada Comissão Regional de

Transporte  e  Trânsito.  Abre-se  um  edital,  um  processo  para  chamamento  desse

procedimento de eleição, conduzido pelas próprias CRTTs e pelos grupos técnicos de

trabalho de planejamento compartilhado, também nas regionais. São 18. A esses 18,

somam-se 8 especialistas que o prefeito nomeará, a partir de consultas que o prefeito

fará  às  universidades  e  às  organizações  técnicas,  com  pedido  de  sugestões  de

nomes. A partir dessas sugestões, o prefeito indicará os 8 nomes. Assim totalizamos

26 pessoas, o que é mais da metade da composição do conselho.

Onze  representantes  são  do  poder  público  e  oito  representantes  são  de

operadores. Há operadores do sindicato dos taxistas, da associação dos condutores

auxiliares  de  táxis,  do  suplementar,  do  convencional,  da  CBTU,  quer  dizer,  toda

organização  que  se  posiciona  como operador  está  sendo  convidada  a  participar.

Onze representantes são do poder público, a maioria da Prefeitura de Belo Horizonte.

Há representantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte; da Secretaria de Estado

de Transportes, reguladora do sistema metropolitano, que tem interface conosco; e da

CBTU, que é a operadora e a gestora do sistema de transporte metroferroviário.

Entendemos que essa é uma composição que está bem organizada. Participamos

de várias reuniões com o prefeito, com o secretário municipal de Governo, com o

secretário municipal de Gestão Compartilhada, para definir esse formato. E, como ele

é  definido  num  decreto,  a  experiência  vai  nos  mostrar,  e  qualquer  ajuste  será

facilmente feito por meio de um decreto do prefeito.
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O presidente - Queria pedir a compreensão de vocês. De fato, precisamos avançar,

porque  temos  várias  questões.  Os  outros  três  membros  da  Mesa  ainda  vão  se

manifestar. A questão específica de Belo Horizonte, em que pese toda a importância

da  capital,  não  é  objeto  deste  momento.  Então  peço  ao  Ramon  que  resolva  as

questões e, se houver tempo, poderemos eventualmente retomar o debate.

O Sr.  Ramon Victor  Cesar  -  Penso que, com essa resposta,  atendi  à demanda

apresentada pela Vanessa,  o Frederico e a Maria Amélia.  Respondemos a essas

questões, mas há uma outra aqui...

A Sra. Vanessa Duarte - Desculpe-me Ramon, mas não me sinto satisfeita com sua

resposta, até porque a leitura da pergunta não foi exatamente essa. Perguntei como

um documento lançado por meio do observatório, por meio de dados fornecidos e

analisados  pela  própria  BHTrans,  pode  ser  considerado  um  documento  de  um

observatório da mobilidade de uma cidade. Essa foi a pergunta que eu fiz.

O Sr. Ramon Victor Cesar - Você usou exatamente o artigo indefinido, e devia ter

utilizado o artigo indefinido mesmo. Trata-se de um documento posto no meio de

vários documentos, que podem partir da BHTrans, dos operadores, da sociedade civil

e das organizações de usuários. É um espaço de discussão. O lema ali é do Millôr

Fernandes:  "Livre  pensar  é  só  pensar".  Qualquer  um  pode  colocar  lá  para  ser

pensado.

A Sra. Vanessa Duarte - Quais são as entidades que participam do observatório?

O  Sr.  Ramon  Victor  Cesar  -  Se  a  senhora  representa  uma  entidade,  basta

inscrever-se na BHTrans para ser membro do observatório, que pode ter uma dezena

ou milhares de participantes. É só se inscrever, indicar dois nomes, apresentar as

credenciais desses nomes, dizer como vão participar e assumir um compromisso com

o tema, com o ideário da mobilidade urbana sustentável.

A Sra. Vanessa Duarte - Gostaria de reafirmar que o observatório não pode ser

considerado observatório quando os dados são fornecidos pela empresa que está

sendo  analisada  no  momento.  É  um  saber  público  que  hoje  o  observatório  tem

exclusiva participação da BHTrans, e não da sociedade civil.

O  Sr.  Ramon  Victor  Cesar  -  Creio  que  a  senhora  está  enganada.  Há,  sim,  a

participação de outras entidades, e a entidade da senhora é uma convidada especial
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para se integrar ao nosso observatório e contribuir com ele.

A Sra. Vanessa Duarte - Até mesmo já fizemos uma proposta aos senhores para a

retirada desse observatório da gerência da BHTrans...

O Sr. Ramon Victor Cesar - Não, não vamos retirá-lo. Existem outros observatórios

do tema de mobilidade, colocados pela sociedade civil. Você pode ter observatórios

colocados  no  âmbito  do  poder  público  e  observatórios  ou  entidades,  com  esse

formato,  colocados  por  entidades  da  sociedade  civil.  Em  Belo  Horizonte  mesmo,

existem  alguns  observatórios  que  vêm  trabalhando  questões  de  indicadores  de

qualidade de vida urbana. São observatórios conduzidos pela sociedade civil, e nós,

do poder público, participamos disso como convidados. Nesse caso é o contrário,

você vem participar e, quanto mais pessoas da sociedade civil,  das organizações,

participarem, mais democrático será o nosso observatório.

O  presidente  -  Gostaria  de  contar  com  a  colaboração  de  todos.  A temática  é

realmente muito relevante, mas precisamos extrapolar a situação local para termos

conclusões estaduais.

O Sr. Ramon Victor Cesar - Um outro tema que acho importante foi colocado pelo

Daniel: "Qual é a proposta da BHTrans para a tarifa zero?". Gostaria de dizer que,

sobre  tarifa  zero,  de  forma  indiscriminada,  para  os  milhões  de  passageiros  que

transportamos no ano, não temos essa proposta, e não teremos. Temos proposta de

tarifa zero, ou de algum tipo de subsídio, para determinados segmentos de usuários.

Hoje, como sabem, os estudantes de determinada categoria têm direito ao meio

passe. Aliás, o então vereador Paulo Lamac foi uma das pessoas que trabalhou muito

para viabilizá-lo. Essa é uma política social dentro do sistema de transporte de Belo

Horizonte. Os idosos têm gratuidade no sistema. Fizemos esforço enorme para criar o

Cartão  Master,  que deu dignidade ao  usuário  idoso.  Há também uma política  de

atendimento  a  deficientes,  com  a  participação  intensa  do  Conselho  Municipal  da

Pessoa com Deficiência.

É importante  ressaltar  que 45% da demanda atendida em Belo  Horizonte  é de

pessoas que usam o vale-transporte. Já há subsídio, pois elas pagam, no máximo,

6%  do  seu  rendimento,  do  seu  salário,  com  todo  o  restante  sendo  pago  pelo

empregador. Evidentemente, essa é uma forma criativa e setorial utilizada pelo Brasil
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há muitos anos. Lembro-me bem de que isso começou a acontecer em 1985, logo no

início do processo de redemocratização do País, quando se criou o vale-transporte.

Repito, hoje, em Belo Horizonte, cerca de 45% das pessoas pagam, no máximo, o

equivalente a 6% do seu salário para as viagens casa-trabalho.

Quanto à questão da participação popular no Comurb e no Observatório, ressalto

que já me referi a ela. Além disso, existe uma instância composta pelas CRTTs. Cada

regional  da  cidade  tem  uma Comissão  Regional  de  Transporte  de  Trânsito,  com

pessoas eleitas pela própria comunidade, que participam de reuniões para discutir e

propor  soluções.  No  momento,  está  aberto  o  processo  de  renovação  das

composições. Haverá eleição nas regionais,  e as pessoas poderão participar  para

tentarem ser selecionadas.

O Frederico Alves tem uma proposta que considero completamente diferente das da

maioria  das  pessoas.  Ele  me  parece  ser  um  liberal  extremado.  Se  entendi,  sua

proposta é de desregulamentação do sistema de transporte. Propõe que quem quiser

prestar  esse serviço estaria  livre para isso.  Não comungamos com essa posição,

embora eu tenha uma visão das vantagens do mercado como regulador da economia,

mas acredito que alguns setores, por serem serviços públicos essenciais, requerem a

participação do Estado como regulador, e esse é o caso do transporte coletivo. Todas

as  experiências  de  desregulamentação  do  transporte  coletivo  no  mundo  foram

frustantes e danosas.

A pergunta da Amélia já foi respondida. O Josadac me fez uma questão que não

tenho condições de responder. Ele dá o exemplo de Santa Luzia, que é do sistema

intermunicipal.  O Vetor  Norte intermunicipal  vai  se integrar  ao sistema de BRT. E

nesse sistema, teremos, a partir das estações de integração até o Centro da cidade,

dois tipos de serviço: a linha expressa direta e a linha troncal, expressa e paradora.

Penso  que,  no  sistema  de  Santa  Luzia  a  Belo  Horizonte,  haverá  a  mesma

modalidade. Então, quem pegar o transporte no futuro terminal do São Benedito, com

destino de viagem ao hipercentro, à Praça Sete, certamente encontrará uma linha

direta, sem paradas.

O Hélcio de Miranda pergunta: “Como são estipulados o número de viagens e os

horários?”. Quem é da área de transporte conhece as técnicas de programação de
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viagens.  A definição de quadros de  horários  segue a metodologia e o  padrão de

performance de qualidade, conforme exigido do concessionário. Temos a exigência

de frequência mínima em cada linha, medida por um intervalo máximo admitido nos

horários de pico ou não, por categoria de serviço, se é troncal, circular, alimentador

etc.  No  horário  noturno,  há  garantia  de  provimento  do  serviço  com  um

dimensionamento diferenciado do horário do dia. Além disso, é estipulada uma taxa

de ocupação máxima de passageiros em pé por metro quadrado nos horários de pico

ou não. No período da noite essa taxa é zero, ou seja, ninguém pode viajar de ônibus

em pé. Também existe a definição de um percurso máximo até o ponto de ônibus.

Portanto, a conjunção das técnicas de programação de viagens com a observância

desses três parâmetros de qualidade é que define os quadros de horário vigentes na

cidade.

O outro questionamento foi referente à eficácia e a eficiência do BRT. A prefeitura e

o governo do Estado, em parceria com o governo federal, têm trabalhado no projeto

da PPP do metrô para garantir a reforma da Linha 1, a construção da ligação até o

Barreiro, na Linha 2, e da ligação entre a Lagoinha e a Savassi, na Linha 3. Já foi

proposta à presidente a extensão dessa linha até o extremo sul,  região de Olhos

d'Água.  Estamos muito empenhados  no esforço de  construção de BRTs em Belo

Horizonte em razão das grandes vantagens do sistema, como a redução pela metade

do tempo das viagens e o grau de conforto que as pessoas terão ao trocar o ponto de

ônibus tradicional, que às vezes nem tem abrigos, por uma estação de embarque em

nível,  resolvendo  todos  os  aspectos  da  acessibilidade  e  da  perda  de  tempo  na

entrada  dos  ônibus  ao  subir  as  escadinhas  e  passar  nas  catracas  para  fazer  o

pagamento. Essa iniciativa vitoriosa em todo o mundo surgiu no Brasil há muitos anos

e ficou paralisada. O BRT se desenvolveu bastante nos países da América Latina, da

Ásia,  do  Pacífico,  na  França  e  nos  Estados  Unidos.  Ontem  participei  de  grande

evento em São Paulo, ocasião em que o secretário Jilmar Tatto anunciou os esforços

para a construção do BRT. Achei muito interessante ele ter utilizado o termo “BRT”,

que é pouco usado lá. Dizem corredor de ônibus etc. Não sei se isso se deve ao

bairrismo paulista, porque esse nome está muito associado a Curitiba. O fato é que

gostei de ver o secretário utilizar a sigla “BRT” e falar do trecho superior a 100km que
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a atual administração está programando.

Quanto ao Bairro Palmares, serei muito sincero com a senhora. Agradeço o convite,

mas essa não é a minha função como presidente da BHTrans. Seria um ato populista

da minha parte fazer isso. A BHTrans tem fiscais para fazer esse trabalho e, além

disso, faz a fiscalização eletrônica todos os dias. Nesse mesmo horário já sabemos

se  os  ônibus  do  Palmares  viajaram  atrasados  no  dia  de  ontem,  descumpriram

viagens. Se isso aconteceu, foi emitida multa para a empresa. Esperamos que com

essa penalidade ela faça a devida correção. Deixo uma sugestão à senhora: participe

do  dia  a  dia  da  comissão  regional  de  transporte  e  trânsito  da  sua  localidade,

exatamente nesse momento em que ela passa por um processo de renovação, assim

como as demais regionais, que são espaços de discussão e de luta para melhorar o

sistema de transporte. Conheço o Palmares, sei que esse é um bairro de qualidade

nos Vetores Norte e Nordeste.

Quero dizer à Lúcia, da Aseapprevs, que as mudanças de itinerários e de pontos de

ônibus que têm sido feitas na cidade - principalmente em função das obras do BRT,

exatamente para melhorar a mobilidade - são todas objeto de divulgação por meio da

televisão, das rádios e da imprensa, com jornais e panfletos distribuídos naquelas

regiões,  bem  como  no  próprio  portal  da  BHTrans,  que  tem  sido  cada  vez  mais

utilizado  pela  população  de  Belo  Horizonte.  Na  semana  passada,  fizemos  uma

reformulação  muito  profunda  nesse  portal  para  torná-lo  mais  amigável,  com

funcionalidades do tipo: “que linha posso pegar para ir de A para B? Quais são os

horários disponíveis?”, inclusive com a possibilidade de passar um link para o celular,

de onde a pessoa poderá acompanhar o horário para se dirigir ao ponto. Acredito que

respondi a todas as perguntas.

O Sr. Gabriel Santos - Fiz uma pergunta sobre a tarifa.

O Sr. Ramon Victor Cesar - Desculpe, você tem razão. A tarifa foi definida como um

P zero,  um valor de partida com base na estrutura de custos que os técnicos da

BHTrans  montaram  com  o  apoio  de  uma consultoria  econômica.  Esse  modelo  e

essas tabelas estão disponíveis na internet. Durante dois dias colocamos o técnico

mais gabaritado da BHTrans em relação a esse tema na Câmara Municipal de Belo

Horizonte, para dar orientações e responder às dúvidas das pessoas. Isso definiu
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uma tarifa de partida.

Essa estrutura de custos podia ser  o conjunto de custos  organizados em cinco

grandes grupos,  que são aqueles que mostrei  nos  slides. Portanto,  esses grupos

tinham pesos relativos na estrutura de custos e, para cada um, escolhemos um índice

de preço oficial que permitia, a partir desse P zero, de 2008, fazer reajustes anuais,

segundo a variação de custos de um índice oficial. Por exemplo: o índice de custos

de óleo diesel. A Fundação Getúlio Vargas calcula o índice de custo de óleo. É uma

entidade oficial, considerada como de utilidade pública, com 60 anos de atuação no

Brasil,  reconhecida pelo seu gabarito e pela sua competência. Outros índices, por

exemplo, índices de salário e de despesa administrativa, são divulgados pelo IBGE.

Todos os dois são extremamente transparentes. E fazemos, então, o reajuste anual.

Se  não  ocorrer  variação  de  custo  de  preço  naquele  ano,  não  teremos  aumento

tarifário. Isso aconteceu em dezembro de 2009, quando alguns itens tiveram variação

positiva e outros, como o ônibus, por exemplo, tiveram uma redução de impostos.

Portanto, a variação foi negativa. Quando combinamos as variações positivas com as

negativas dos cinco índices,  a resultante foi  0,00000 qualquer  coisa, que deu um

reajuste zero.

O contrato diz que, a cada quatro anos, considerando que a estrutura econômica

pode mudar, é feita uma revisão desse modelo. É o que estamos fazendo agora.

Estamos levantando os custos praticados hoje, quatro anos depois. Estamos fazendo

uma comparação com a taxa interna de retorno associada a esse P zero na partida.

Assim, vamos ver se o sistema está equilibrado para um lado ou para o outro. Se ele

está equilibrado pró-tarifa ou pró-concessionária. Vamos fazer o ajuste. Acertamos o

passo e partimos para mais um período de quatro anos. Ao longo desses 20 anos,

haverá cinco avaliações desse tipo.

O presidente - Agradecemos a participação e os esclarecimentos do Ramon Victor,

da BHTrans. Vamos passar a palavra para a Haydée, que fará a sua participação e

depois irá se retirar, porque tem um voo.

A Sra. Haydée Svab -  Desculpem-me, de antemão,  porque terei de falar  e logo

depois sair, senão perco o avião. Falarei a respeito do BRT e do corredor em São

Paulo - além do mais, por ser de São Paulo, sou obrigada a fazer um esclarecimento.
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É uma pena que o Ulises já tenha saído, porque a organização dele tem um estudo

belíssimo, um manual de BRT que é o melhor que já vi. O BRT não é um corredor de

ônibus, mas o que tem em São Paulo é um corredor de ônibus.

O Sr. Ramon Victor Cesar - Mas, o prefeito agora está falando em BRT.

A Sra.  Haydée  Svab  -  O  BRT desloca  a  cobrança  para  o  exterior,  ou  seja,  a

cobrança não é na parte interna do veículo, agilizando muito o fluxo. Por mais que

ganhem velocidade no fluxo, o embarque gasta muito tempo. A cobrança aumenta o

tempo de embarque. Se conseguimos reduzir esse momento, colocando a cobrança

para fora, como no sistema de BRT, conseguimos agilizar o fluxo. Então, no BRT a

cobrança é no exterior e o embarque em nível, o que não acontece nos corredores de

São Paulo, exceto em alguns pontos do Rebouças. No BRT, geralmente, se prevê

uma  faixa  de  ultrapassagem  nas  paradas.  No  corredor  de  Santo  Amaro  há  a

ultrapassagem,  mas não há a  cobrança  externa.  No Rebouças  há  embarque  em

nível,  mas não há ultrapassagem. Enfim,  são várias  questões que precisam estar

conjugadas para que tornem o sistema mais eficiente. Em São Paulo, atualmente,

não há o BRT. E não sei se, um dia, o que está sendo implantado vai virar BRT.

Quero fazer um breve comentário sobre a fala da Margareth. Não tenho carro, por

opção. Escolhi morar mais perto do meu trabalho para ir a pé, ou de bicicleta, ou de

transporte público, sem pegar o pico, o rush, mas nem todos têm essa possibilidade.

Durante um bom tempo, fiquei horas e horas no trânsito de São Paulo. Só quem vive

lá sabe o que é passar horas e horas no trânsito.

Infelizmente, não poderei ficar até amanhã, senão poderia ir com vocês ver esse

trajeto para sentir e conhecer um pouco mais de Belo Horizonte. Mas, infelizmente,

não vou estar aqui hoje à noite. Saindo um pouco da questão pragmática, no ponto

de vista mais macro de intervenção pública, porque não adianta resolver o problema

do seu bairro, porque com certeza vários outros ficarão com o mesmo problema. A

questão  é  promover  a  equidade  urbana.  Temos  o  hábito,  quando  discutimos

deslocamento no espaço, de acharmos que o problema é somente de transporte.

Achamos que tudo é necessariamente problema de transporte. Não estou dizendo

que não é, mas talvez a solução para muitos problemas não nasçam no transporte e

sim no planejamento urbano. O mais interessante é pensarmos conjuntamente, por
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isso coloquei, em algum momento da minha apresentação, o Estatuto da Cidade. É

fundamental  promover  ofertas  e  oportunidades  de  maneira  equânime  no  espaço

urbano. Isso significa que cada pessoa não precisaria andar mais de 500m, 1Km até

uma creche.  É preciso  ter  um posto  de  saúde distribuído  para  cada área  de  “x”

quilômetros quadrados, dentro da cidade. Isso significa que deve existir uma política

de incentivo  municipal  para que haja  emprego de uma forma mais distribuída  na

cidade, para que as pessoas não tenham de se deslocar horrores, todo o mundo para

o mesmo lugar, ao mesmo tempo.

Então é preciso promover oferta de mix de uso, de que forma que as pessoas não

sejam obrigadas a passar por isso. Se você quiser, pode fazer determinada coisa. O

problema é quando você não opta por  isso.  Quero,  por  exemplo,  optar  por  ir  ao

zoológico no outro lado da cidade. Tudo bem, mas não faço isso todos os dias nem

por obrigação. Isso é fundamental. Enquanto acharmos que a questão de transporte é

problema de “transporteiro”, vamos encontrar as mesmas soluções velhas e que não

deram certo. Precisamos pensar nas coisas de forma integrada, o que é muito difícil,

pois fazer um planejamento integrado não é solução técnica, mas, sim, política. Não

vamos resolver  o  problema só tecnicamente.  A técnica  não é  neutra;  precisa  ser

articulada com um plano,  e estamos numa sociedade em que há uma disputa de

interesses.

Portanto defendo a existência de uma possibilidade de disputa mais justa. Trata-se

de uma questão de disputa. Cada um defende os seus próprios interesses ou do seu

grupo. Isso acontece na sociedade. Não estou criticando. Isso é normal. O que se

precisa tentar fazer é que ela aconteça de forma mais justa possível, de maneira que

as  pessoas  tenham  chances  iguais.  Desdobrando-se  para  o  território  urbano,

precisamos dar oportunidades de serviços bem distribuídos nas cidades.

Para finalizar,  vou dar uma pincelada na pergunta que a Ignez Macedo fez. Ela

dirigiu a pergunta, da qual gostei muito, a todos os palestrantes. Vou relê-la: “Quais

as  consequências  do  trânsito,  do  transporte,  da  poluição  sonora  e  do  ar,  dos

altíssimos degraus dos ônibus, na saúde dos motoristas de ônibus, pedestres, etc.?”.

Há muita coisa aqui que daria para elaborar um tratado.

Uma das coisas que precisamos pensar é na cadeia de viagem. Isso significa que a
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pessoa saiu da porta da casa dela e chegou a algum lugar. As pessoas, em geral,

exceto quando falamos de ciclovias aos domingos, não andam de certo transporte por

andar. Não dizem que acordaram com vontade de ficar andando quatro horas pela

cidade e depois voltaram para casa. As pessoas não andam por andar, mas querem

fazer atividades na cidade. Usam o transporte como um meio para saírem de um

lugar e irem para o outro para desenvolver essa atividade. Então temos de pensar

nessa  cadeia  como  um  todo.  Na  minha  opinião,  há  nela  um  elo  mais  fraco,  o

pedestre. Se você morar exatamente na quadra adjacente ao metrô, precisa andar

até lá. Em relação ao ponto de ônibus, é a mesma coisa. Assim há um pedaço que

precisa ser feito a pé na cadeia de viagem. Pode parecer que não, mas esse pedaço

tem de ser bem considerado, pois é decisivo quando estamos dizendo que queremos

migração de modo. Se queremos que as pessoas saiam de um modal individual, o

carro, e que elas migrem para um modal coletivo, preciso considerar o que elas têm

mais de desconforto. É um ponto muito delicado. Quando você tem um carro que está

na garagem, você comeu esse pedaço do andar a pé. E isso faz com que as pessoas

se sintam mais confortáveis. Por quê? Vou enumerar as várias coisas que chamamos

de atributos.

Quando uma pessoa avalia que vai fazer uma ação e não outra está considerando

muitos atributos. Não o faz racionalmente, dando peso 01 a isso e 07 àquilo. Vou ter

de andar da minha rua até os pontos de ônibus, da estação de trem ou de metrô.

Minha rua é agradável, tem largura suficiente? Se tenho cadeira de rodas, carinho de

bebê ou de compras, consigo passar por ela? Se estou de salto alto, consigo andar?

Ela é bem iluminada, sinto-me segura, vou ser assaltada? Se for uma subida muito

longa,  há  degraus  adequados?  Há  várias  questões  na  cadeia  de  viagem,  mas

tecnicamente damos pouca atenção a elas. Vejam quantas coisas eu disse e quantos

poderes estão envolvidos. Quem toma conta da calçada é o proprietário do imóvel.

Quem  toma  conta  da  iluminação  pública?  Quem  toma  conta  da  segurança?

Perceberam quantos agentes estão envolvidos só no que eu falei agora? É um tópico

muito pequenininho, mas muito decisivo para a pessoa avaliar se pegará um ônibus

ou sairá com o seu carro.

Isso é difícil de articular, de conseguir. Além disso, se for um lugar bonito, como, por



549
____________________________________________________________________________

exemplo, o Aterro do Flamengo, vou a pé, olhando aquele mar maravilhoso. Moro ali

perto e vou a pé pela orla. É muito mais agradável do que se eu fosse andar em um

lugar feio, fedido, escuro, mal cuidado e inseguro. Há vários atributos intangíveis que

fazem com que as pessoas prefiram ir a pé. Talvez seja até mais interessante ir a pé,

porque é bonito. Ao invés de pegar ônibus, anda mais um pouquinho. “Ah, vou com

você até ali,  eu o acompanho. Veja a lua como está bonita”.  Você se sente bem

naquele lugar.

Quando falamos em ônibus, temos de falar no pedestre também. O ônibus pode ter

a melhor velocidade do mundo, a pessoa vai se sujeitar provavelmente a isso, mas

não necessariamente estará plenamente satisfeita. Muitas vezes posso ter um serviço

de ônibus que não é perfeito,  mas se estiver inserido em uma cadeia de viagem

atraente, a pessoa irá escolhê-lo. Talvez essa solução não seja ótima, mas boa o

suficiente para conseguir uma migração modal. Sobre a questão do pedestre que foi

apresentada nessa pergunta, cabe mencionar isso.

A poluição sonora  entra  na  mesma questão.  Quando pensamos no  sistema de

transporte  no  espaço  público,  no  tecido  urbano,  ao  inserir  uma  linha  de  ônibus

expressa, ou um BRT, ou uma estação de metrô, perguntamos qual será o impacto no

raio a partir, por exemplo, do quilômetro zero, um ou três. Estaríamos degradando o

tecido  urbano? As  pessoas  vão  querer  morar  ao  lado? Ou vai  haver  um  barulho

horrível?  Quem  mora  ao  lado  de  uma  estação  de  trem  sabe  que  é  um  horror.

Adjacentemente  a  esses pontos,  há  uma queda  do valor  imobiliário.  Geralmente,

qualquer  coisa  que  inserimos  no  espaço  urbano,  sem  um  tratamento  urbanístico

adequado,  gera  uma queda do valor  imobiliário,  pois  as  pessoas não gostam de

morar ali. Haverá uma valorização nas quadras dois, três e nas quadras próximas,

mas não nas quadras ao lado.

Quando se faz uma intervenção no transporte, é preciso que quem o faça não seja

somente um “transporteiro”.  É preciso dar  um tratamento urbanístico adequado. É

preciso ficar mais interessante, senão as pessoas não vão concordar. Pode haver

aumento do índice da criminalidade à noite. Em São Paulo há vários problemas nas

saídas da CPTM. Isso é muito complicado. Houve tamanha degradação, que sair da

CPTM ficou perigoso. As pessoas têm medo de serem assaltadas. Estão tentando
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tratar desse problema de várias maneiras porque não é somente colocar polícia. Isso

não vai se resolver somente dessa forma. É preciso uma ação integrada de vários

setores.

Vou falar sobre o veículo e, em seguida, finalizarei. O BRT resolve o problema dos

altíssimos degraus dos ônibus, pois ele faz a entrada em nível. Fiquei um tempo em

Curitiba e foi lindo. Gente, as mulheres entram com carrinho de criança no ônibus! A

mulher não fica presa em casa porque tem um filho. A mulher pode sair com ele, pois

consegue andar na rua e até andar de ônibus com um carrinho de bebê. Falo isso

porque a minha pesquisa é sobre comportamento de demanda. A cidade se amplia

para a mulher, pois ela pode ir mais longe. Consegue-se promover inclusão social por

meio do transporte adequado, bem pensado, bem planejado e bem feito. Achei isso

lindo. Nesse tipo de transporte entra até cadeira de roda. É muito bom, fiquei chocada

positivamente. Não fui de carro para Curitiba, fui de ônibus, queria ver se o transporte

público  funcionava.  E me desloquei  na  cidade por  meio  de transporte público.  Vi

coisas que realmente precisávamos aprender  para aplicarmos em outras cidades.

Nas horas de pico, o tubo fica lotado de gente. Eles  têm problema de saturação,

como ocorre em qualquer outra grande cidade. Mas a qualidade ofertada é muito

superior às outras experiências brasileiras que conheço.

Coisas  em  que  acho  que  podemos  muito  investir:  não  fazer  os  ônibus  como

carroceria de caminhão; haver qualidade decente de ônibus; limpeza adequada dos

ônibus. Não entrarei na questão específica da BHTrans, mas não é toda cidade que

tem isso. Em cidades do interior, pelo menos do interior de São Paulo, os ônibus não

necessariamente têm asseio adequado. Eles precisam estar limpos, ser bonitos, e as

pessoas precisam sentir-se bem. Elas querem se assentar num lugar limpinho, pelo

menos que não passe uma barata na janela. Isso pesa para as pessoas decidirem se

irão  de  carro  ou  de  transporte  público.  Então  tem  de  haver  cuidado  com  vários

atributos. As pessoas sopesam tudo isso, é muita coisa.

Por fim eu gostaria de falar dos funcionários. Eu nunca seria motorista de ônibus,

acho uma profissão estressante. O trânsito é um espaço agressivo. Queremos que

ele seja menos agressivo, discutimos aqui fora para ele ser menos agressivo, mas as

pessoas morrem no trânsito todos os dias, batem umas nas outras, xingam-se, não
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são  respeitosas  nem educadas.  Então várias  questões  têm  de ser  consideradas.

Primeiro o motorista tem de ser treinado. Não treinado para ter uma carteira, mas

para lidar com o público; e tem de ter assistência psicológica, porque é um trabalho,

de alguma forma, insalubre. Quando pensamos no sistema de transporte, há todas

essas  pequenas  questões,  que,  no  fundo,  fazem  melhorar  muito  a  qualidade  do

serviço  oferecido.  Desculpe-me  alongar,  essas  são  minhas  considerações  finais.

Muito obrigada.

O  presidente  -  Nós  é  que  temos  de  agradecer  a  presença  da  Haydée  Svab,

pesquisadora da USP, que representa a ONG Transparência Hacker.  Além de ter

vindo prestigiar-nos, ela traz ponderações importantes ao nosso debate. Passamos a

palavra a André Henrique de Brito Veloso.

O Sr.  André Henrique de Brito  Veloso -  Serei  breve porque,  de certa forma, fui

contemplado por algumas respostas. Também não gostaria de ficar me debruçando

sobre aspectos muito específicos porque, quando fazemos a discussão aqui sobre a

proposta  de  tarifa  zero  etc.,  na  verdade  estamos  propondo uma ação radical  da

concepção  de  mobilidade  urbana.  Há  arquitetos  e  urbanistas  aqui,  e,  estudando

planejamento  urbano,  estamos  cansados  de  ver  que  há  muitas  leis  e

regulamentações para uma cidade boa e para se cumprir,  por  exemplo,  a função

social da propriedade. Não está no gibi, é impressionante. O Brasil não está carente

de planos de mobilidade urbana, nem Belo Horizonte; não existe essa carência. O

que existe e o que reiteradamente acontece é, como diria o Prof. Carlos Vainer, um

estado  de  exceção  do  capital.  Quando  é  interessante  aos  negócios,  abrem-se

exceções. Na verdade as exceções são regras, então,  quando chegar a Copa do

Mundo, abre-se uma exceção, e por aí vai. O que estamos discutindo aqui, e que

acho ser fundamental discutir, é a efetividade das decisões, senão sempre ficaremos

só no debate técnico, no debate de que possibilidade seria viável ou não; enquanto,

do lado de fora, quando voltarmos para casa, no horário de pico, os que pegarem

carro ou ônibus - vim de bicicleta, mas não há bicicletário - sofrerão bastante. O que

queremos discutir aqui é a efetividade do poder e a transformação do poder e da

estrutura de poder. Que as pessoas realmente sejam senhoras de seu destino, que

tenham poder sobre o que está acontecendo com elas, e não vivam assim.
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Só queria fazer algumas pontuações sobre o que foi dito aqui ao longo do dia. Um

ponto  fundamental  é  prestar  muita  atenção  quando  o  poder  público...  Vou  às

audiências públicas. Tanto a BHTrans quanto o sindicato das empresas de ônibus

sempre dizem que não há demanda quando se discute o  transporte noturno e o

transporte  aos domingos.  Aos  domingos  quase não há ônibus;  e,  de noite,  é um

absurdo, pois, se a pessoa não mora perto do lugar aonde vai, não adianta. Então

não se tem acesso ao Centro da cidade, por exemplo.

É um conceito extremamente equivocado discutir a demanda pela demanda, entre

aspas,  “real”,  pelo  número  de  pessoas  que  rodaram  a  catraca.  As  pessoas  não

pegarão o ônibus, ou seja, efetivarão essa demanda simplesmente porque sabem

que não há ônibus. A pessoa não sairá de casa ou pensará várias vezes em acessar

o  espaço  urbano  se  sabe  que  não  há  infraestrutura  para  acessá-lo.  Então  essa

discussão de que a demanda por ônibus caiu é absurda. Não dá para discutirmos

nesses termos. É preciso discutirmos no que poderia acontecer. Por isso o projeto de

lei e a discussão da tarifa zero é tão importante assim.

O  que  queremos  dizer  aqui  é  que  estamos  mudando  a  lógica  da  relação  das

pessoas com o espaço urbano e a cidade. Entendeu? Não estamos discutindo se

45% das viagens são financiadas por vale-transporte ou não, porque o sujeito está

pagando  para  ir  trabalhar.  Não  quero  que  o  meu  deslocamento  na  cidade  seja

condicionado à lógica do trabalho, à lógica produtivista. Quero poder ter acesso ao

espaço urbano. Aí, sim, estamos discutindo direito da cidade. Aliás, não é só direito

ao que está estabelecido na cidade, que é também muito importante, mas direito à

construção coletiva dos destinos da cidade. Portanto, se não tenho como ter acesso e

a minha vida na cidade se resume ao produtivismo, a trabalhar, estamos com uma

pauta extremamente rebaixada. Entendeu? É a mesma coisa da demanda real. Então

não adianta.

Outro ponto importante sobre o qual  quero falar  é da integração tarifária,  que o

Ramon citou. Falar que a integração tarifária é um elemento importante na cidade que

existe hoje é, no mínimo, lamentável. Aos domingos, o segundo ônibus é gratuito ou

você paga meia. Isso é muito pouco. Não há política tarifária alguma. Não estamos

nem  discutindo  tarifa  zero,  mas  políticas  tarifárias  minimamente  plausíveis,  como
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você ter um bilhete mensal, um bilhete único etc. Nem estamos tocando no absurdo

que é não existir integração entre o Cartão BHBus no Município de Belo Horizonte e o

Cartão Ótimo, que é da RMBH. Isso é tão absurdo que até, de acordo com o último

informe que obtive, as estações de BRTs terão duas entradas separadas. O que há

de pessoas que mentem... Há um número impressionante de pessoas que moram em

Belo Horizonte para aqui trabalhar.

A discussão da transparência  e  da  fiscalização são pontos que não entram no

sistema. Não há sistema eletrônico que afira isso nem quantas pessoas executam

hoje em dia a tarifa zero “na marra”. As pessoas continuarão entrando por trás dos

ônibus nas periferias, porque simplesmente não têm condições de acesso.

É importante lembrar que 30% da...  Uma grande margem populacional que não

anda de ônibus porque não tem dinheiro. Não estamos tratando dessas pessoas. Isso

tem de ficar  claro.  Em termos  gerais,  precisamos  repensar  radicalmente  o  nosso

sistema de mobilidade urbana.

Há um outro ponto sobre o qual quero falar. Estou tentando fazer uma discussão

mais ampla. Nas apresentações da BHTrans, na questão do plano mobilidade, há

sempre um gráfico demonstrando como a situação piorou na cidade por causa dos

carros,  que  isso  é  um  processo  de  piora  e  que,  se  tudo  for  feito  direitinho,

conseguiremos reverter para o nível que estávamos em 2000. Então vamos conseguir

não piorar muito as coisas. Isso é uma prova de como está rebaixado o nosso debate.

Falo isso para todo o mundo. Pelo amor de Deus, temos de tratar essa questão no

nível até do impossível, do que queremos de fato, das utopias. Por isso a tarifa zero é

uma transformação radical do sistema, porque, sem essa transformação, vamos ficar

discutindo se ficaremos presos por duas horas ou uma hora e meia ou uma hora no

trânsito.  Vamos discutir  alça viária,  mas não discutir  uma nova lógica de estar na

cidade, de se apropriar do espaço da cidade, de transitar por ele e construir nele. É

bem triste isso.

Sobre algumas questões específicas, a Ana Lúcia fez uma pergunta que me leva à

questão do transporte como direito social. Está tramitando na Câmara Federal a PEC

nº 90, que institui o transporte como direito social. Estamos tão acostumados a tratar

o transporte como se tivesse de ser pago; que até a Constituição o trata assim. Por
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isso a nossa lei também vai na lei orgânica, porque coloca o transporte gratuito como

um direito. Direito não se discute, direito é direito, e as pessoas têm de ter acesso a

ele.  Saúde,  educação,  transporte  e  moradia,  isso  é  o  mínimo  de  que  estamos

tratando para se pensar em uma vida minimamente emancipada.

Encerro com este apelo: não vamos ficar -  temos acessado muito os fóruns de

mobilidade urbana  -  no  debate  tecnicista,  mas  pensar,  sim,  na  emancipação das

pessoas. Obrigado.

O presidente - Agradecemos as considerações do André Henrique de Brito Veloso,

que falou pela Assembleia Popular Horizontal. Para as suas considerações, com a

palavra, a Maria Eulália Alvarenga.

A Sra. Maria Eulália Alvarenga - Deputado, serei bem breve, não gastarei nem 5

minutinhos. Nós, do Núcleo Mineiro de Auditoria Cidadã da Dívida, consideramos a

mobilidade urbana um direito social. Quando vocês lerem a PEC nº 3, do Ipea, que

saiu no final de agosto, verão que a conclusão deles é no sentido de que a política

tarifária - continuo com a minha exposição - é uma política pública para a cidade, e

não  uma questão  empresarial,  privada,  regida  por  contrato  entre  empresas,  sem

transparência e sem nenhum controle.

Em relação a Belo Horizonte, o índice de bem-estar urbano do Observatório das

Metrópoles, que saiu no final do mês passado, é o pior se comparado com o de São

Paulo e Rio. Acho que não devemos comparar com os piores, mas sim com cidades

do mesmo porte,  com a mesma população.  O índices são:  Fortaleza,  0,79; Porto

Alegre, 0,78; grande Vitória, 0,6; e estamos com 0,3. Então, realmente o sistema de

transporte em Belo Horizonte não funciona.

Quando  dizemos  que  mão  de  obra  é  40%  e  pneus  5%,  não  sabemos  como

chegaram a isso. Sabemos apenas o que acontece com os pneus dos ônibus, como

são  recapeados  e  trocados.  A população  tem  ciência  disso.  Conforme  a  Profa.

Haydée disse, necessitamos de dados primários para saber como se chega a essa

tarifa. Quando lemos o contrato de concessão que está em vigor em Belo Horizonte,

constatamos que está muito bom e de acordo com a Lei nº 8.987, a lei de concessão.

Fala em regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,

cortesia e tarifas. Pergunto: qual cidadão belo-horizontino que utiliza ônibus vê isso?
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Por  isso,  presidente  da  BHTrans,  naquele  dia,  na  câmara,  eu  lhe  disse  que  via

caducidade nesse contrato,  porque vários itens não estão sendo cumpridos.  A lei

permite que o município lance mão desse direito e dê caducidade a ele. Há um fundo

criado com 2% da receita das empresas que ninguém viu, não sabe onde está e

quem está aplicando. Em qual banco?

O Sr. Ramon Victor Cesar - Unibanco.

A Sra. Maria Eulália Alvarenga - Obrigada pela informação. Não estava lá. Mesmo

em se tratando das renúncias fiscais, dizemos que Belo Horizonte não dá subsídios.

Realmente não tem dinheiro público colocado lá, mas e os subsídios indiretos? E o

nosso ISSQN que, no início de 2000, era 5% e passou para 3%? E a briga que tirou a

base de cálculo do imposto municipal CGO? Isso não é subsídio indireto? Agora que

reduziu R$0,05 na... Com o ISS, R$0,05, mais R$0,10 com o PIS e a Cofins. Não

terminei de falar.

Era R$2,80 e passou para R$2,65, não foi isso? Então são R$0,15: R$0,05 do ISS

e R$0,10 do PIS e da Cofins, que foi uma renúncia fiscal do governo federal em maio.

Teriam  de  dar  mais  R$0,10  referentes  à  renúncia  fiscal  da  folha  de  pagamento.

Segundo a  lei  de concessão,  isso é destinado diretamente.  Então precisamos  de

transparência  nessas  coisas  e  dizer  ao  cidadão  que  o  município  subsidiou  as

empresas de transporte, os empresários, em R$25.000.000,00, atrás de R$0,05 da

redução da tarifa. Observando-se a lei que foi para a Câmara, que precisa estar de

acordo com o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles não explicaram de onde

vão tirar esses R$25.000.000,00. Ou a sociedade participa efetivamente do conselho

ou, mais uma vez, apenas se cumprirá a legalidade.

Realmente os órgãos públicos não se comunicam com o cidadão. Você acorda e vê

um buraco na sua porta, mas ninguém fala sobre isso. Por isso temos de mudar essa

mentalidade. As respostas de várias questões que a ouvidoria da Prefeitura dá ao

cidadão são ridículas, dá-nos vontade de chorar. O que realmente queremos no final

é o que disse: nossa luta para que as políticas públicas saiam do papel, venham para

o mundo real para efetivarmos a política de mobilidade urbana, a fim de que nossos

direitos sejam reconhecidos. É preciso que os gastos públicos sejam feitos com muito

cuidado e muita clareza, porque esse é o dinheiro público de que tanto necessitamos
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na  saúde,  na  educação.  Meu  apelo  é  que  realmente  os  Poderes  Executivo  e

Legislativo ouçam o clamor das ruas. Estamos organizados porque precisamos que

esse governo - e falo dos três níveis - escute o que o povo está pedindo. O governo

existe para atender as demandas do povo. Agradeço a oportunidade de poder falar

aqui. Muito obrigada.

O presidente - Agradecemos muito a participação da Maria Eulália Alvarenga, do

André  Henrique  de  Brito  Veloso,  do  Ramon  Victor  Cesar  e  da  Haydée  Svab.

Agradecemos a presença de cada um que esteve neste encontro estadual do fórum

técnico  Mobilidade  Urbana:  Construindo  Cidades  Inteligentes.  Seguiremos  os

trabalhos em um processo de interiorização. A partir  do final do mês de outubro e

início  de  novembro  estaremos  em  11  macrorregiões  do  Estado  fazendo  oficinas

técnicas, levando aos prefeitos e vereadores, à população em geral e à sociedade

civil  organizada  os  desafios  da  elaboração  dos  planos  municipais  de  mobilidade

urbana.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

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

Fase: Questão de Ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na

Mensagem  nº  539/2013;  deferimento  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -

Discussão  e  Votação de  Indicações:  Indicação  nº  77/2013;  aprovação  -  2ª  Fase:

Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012; discurso do

deputado Cabo Júlio; questão de ordem - Registro de Presença - Encerramento.
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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 - Ana Maria Resende -

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

Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes -  Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -  Lafayette de Andrada -  Liza

Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -

Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de requerimentos

e de indicações.

Questão de Ordem

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, vou ser rápido. Gostaria somente

de registrar uma ação muito propositiva realizada na tarde de ontem, na Emater, sob
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a presidência do José Ricardo. Estou me referindo à nova linha de investimentos e,

principalmente, de ações voltadas à agricultura, em parceria com a Caixa Econômica

Federal. Verificamos, nas palavras do secretário Elmiro Nascimento, que lá esteve, a

possibilidade  de  financiamentos  rurais  do  Pronaf  e  do  Pronafinho  à  agricultura

mineira. A nossa região Sul de Minas será a grande beneficiada. Existe também uma

grande parceria  com o  Banco do Brasil,  que está ajudando o homem do campo.

Agora também contamos com a participação da Caixa Econômica Federal em Minas

Gerais, de forma efetiva e propositiva, beneficiando todos aqueles que participam e

participarão da agricultura,  da  pecuária  e,  principalmente,  do  desenvolvimento  da

economia do nosso estado. A nossa região Sul de Minas, voltada à cafeicultura, muito

tem a ganhar. Portanto quero parabenizar a Emater na pessoa do presidente José

Ricardo e na pessoa de todos os que puderam construir esse projeto importante para

a agricultura de Minas Gerais. Obrigado.

Despacho de Requerimentos

O presidente - Requerimento contido na Mensagem nº 539/2013, do governador do

Estado, em que solicita a retirada de tramitação de emenda, por ele apresentada por

meio da Mensagem nº 526/2013, ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, a qual

institui o regime de subsídio dos policiais civis e aguarda numeração em Plenário. A

presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do

Requerimento Interno. Arquive-se a emenda.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  50  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.

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. Em

votação,  a indicação.  As deputadas e os  Deputados que a aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

2ª Fase

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.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012,

do governador do Estado, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Administração Pública

opina  pela  aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  2,  que apresenta.  A

Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a

28, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos

nº 1, da Comissão de Justiça, e nº 2, da Comissão de Administração Pública, e das

Emendas nºs 1, 4, 7, 13, 23 a 26, da Comissão de Segurança Pública. Em discussão,

o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, tanto

eu quanto os servidores da Polícia Civil fomos pegos de surpresa esta manhã.

Sabemos  -  e  tenho dito ao  longo do tempo -  que há uma dívida  histórica  dos

governos de Minas Gerais com a Polícia Civil, que foi relegada a segundo plano na

segurança pública. Isso fica muito claro quando se faz uma comparação da Polícia

Civil com o Bombeiros, com a Polícia Militar ou com qualquer outro órgão. A Polícia

Civil ficou relegada em termos de salário, de estrutura, de viatura, enfim, de tudo. Isso

é  fato.  Então,  essa  lei  orgânica  veio  para  fazer  um  recomeço;  para  começar  a

resgatar  a  história  da  Polícia  Civil  e  a  dignidade  do  policial  civil.  Digo  isso  sem

nenhum problema. Todos sabem que sou militar e que a minha esposa é policial civil.
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Acompanhei a sua carreira de perto. Deputado Rogério Correia, hoje pela manhã, fui

pego  de  surpresa,  pois  houve  uma grande  movimentação.  Não  posso  deixar  de

parabenizar as entidades representativas da Polícia Civil, especialmente o Sindpol,

que vem persistindo. Eles marcam reunião para uma semana em uma comissão, mas

enrolam e  a  desmarcam. Vem gente  do  interior,  de  ônibus,  e  eles  a desmarcam

novamente.  Fazem  um  acordo,  e  vem  ônibus  e  vans do  interior,  mas  eles  a

desmarcam  novamente.  Isso  vem  persistindo  e  até  coloca  em  risco  a  vida  dos

colegas que se deslocam por essas estradas de Minas para chegar até aqui.

Tentou-se construir  com o relator,  o deputado Lafayette de Andrada, um grande

acordo. Lembro que fomos para uma salinha onde estavam os deputados João Leite

e  Durval  Ângelo  e  todos  os  representantes  de  entidades,  a  fim  de tentarem  um

mínimo acordo. Estava acontecendo o seguinte: tudo em que avançávamos não era

permitido porque a PM não deixava ou porque o governo não queria. A tônica era

essa.  E eu disse internamente na Polícia Militar:  “Quero que um delegado ganhe

R$200.000.000,00 por mês. Deixem que ele coloque essa quantia no bolso. Depois,

vou querer ganhar o mesmo salário”.

Qual é o erro de estratégia? Não tenho nem deixo que a coirmã tenha, ou seja,

vamos nos unir no espírito de miséria. Essa é a tônica. Polícias diferentes têm de ter

tratamentos diferentes, têm características diferentes. Não se pode tratar os desiguais

de forma igual, senão nunca vamos ter algo que preste. “Isso não pode porque lá não

tem”; “isso não pode ser concedido à Polícia Militar porque a Polícia Civil não tem”;

“aquilo não pode ser concedido à Polícia Civil porque a Polícia Militar não tem”. O que

é isso? Não estou entendendo. Sou de uma geração, sou da polícia de 1988. Se

estivesse na ativa, teria 25 anos de serviço. Sou de uma geração em que saíamos da

Polícia Militar  para sermos detetives na Polícia Civil,  porque um detetive ganhava

igual  a  um  terceiro-sargento.  Sou  dessa  geração.  Muitos  profissionais  da  Polícia

Militar foram para a Polícia Civil. Os nossos oficiais saíam da Polícia Militar e faziam

concurso para delegado, porque o salário de delegado era maior que o de um oficial.

Ao longo do tempo, a Polícia Civil  foi  sendo sucateada cada vez mais; os nomes

foram mudando. Por exemplo, o cargo de detetive passou a ser chamado de agente

de polícia e, depois, de investigador. A nomenclatura foi sendo mudada, mas o salário
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continuava  o  mesmo.  Aí  chegaram  ao  ponto  de  desconto.  Hoje  um  investigador

ganha igual a um soldado, ou seja, retroagiu dois níveis; um delegado ganha igual a

um tenente.  Fizeram um paralelo,  mas, ao invés de fazer um paralelo para cima,

fizeram-no para baixo: “Venham passar fome comigo”; “venham descer um nível”. É

isso o que ocorreu.

O que me deixa mais indignado é que demorou muito para se construir um acordo,

ainda que fosse mínimo. Esse acordo mínimo seria “vamos começar na formação”.

Quando o policial civil vai para a Acadepol, transforma-se em um monstro jurídico.

Ele,  que é servidor  da iniciativa  privada ou do serviço público,  desliga-se do seu

serviço e vai para a Acadepol e, ao terminar o curso, não é nomeado - mas isso faz

parte do edital. E aí ele se machuca lá. O problema é de quem? Ele não é servidor

público,  portanto  não pode ser  aposentado;  não é servidor  privado,  porque pediu

demissão de seu emprego; então é empurrado para um buraco jurídico.

Em outras  instituições,  o  cidadão  é  nomeado  no  dia  em que  inicia  o  curso  na

Acadepol. Entrei para a polícia no dia 1º/12/1988. Sabem qual foi o primeiro salário

que recebi? O décimo-terceiro. Entrei no dia 1º de dezembro e, no dia 20, recebi o

13º salário,  1/12. Pensei:  “Esse negócio é muito bom: estou aqui  há 20 dias e já

recebo dinheiro”. Ou seja, após 10 dias recebi o meu primeiro salário.

Havia um problema na formação, o cara era um monstro jurídico. Às vezes um

cidadão largava o seu serviço, terminava o curso, mas somente após oito meses era

nomeado. Não podia arrumar um emprego, porque poderia ser chamado a qualquer

momento;  não  podia  voltar  para  o  serviço  público,  porque  havia  pedido  o  seu

desligamento; então se transformou em um monstro jurídico. A primeira coisa que se

tentou consertar, a pedido das entidades, foi a questão da nomeação, decidindo-se

que, no dia em que um cidadão iniciar o curso, deve ser nomeado. Haveria muitos

deveres, mas também direitos. Avançamos nesse primeiro ponto.

O segundo ponto dizia respeito à promoção. Não estou fazendo críticas ao governo

do Estado nem à chefia da Polícia Civil, porque isso é histórico. Como funcionam as

promoções na Polícia Civil? Estou falando sobre isso porque recebo pedidos em meu

gabinete. Na época de promoções, colegas do Barreiro me ligam dizendo: “Júlio, na

Polícia Civil é preciso dar um empurrãozinho; existe um QI, o critério não é objetivo; o
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cidadão  era  muxiba,  mas,  como  era  puxa-saco,  foi  promovido.  Eu,  que  sou

operacional, mas não puxo o saco de ninguém, não sou promovido”.

Era isso. Não estou dizendo que todos foram promovidos assim. Existem esses

critérios e falta objetividade. Muitas vezes o cidadão que está trabalhando na base da

pirâmide é melhor visto, e o colega que está subindo morro, investigando, entregando

intimação ninguém enxerga. Quem não é visto não é lembrado. Então, o segundo

ponto que precisava avançar era a promoção automática, mas isso não pode ser,

porque na PM é de 10 anos; na PM agora é de 9 anos. Com todo respeito, o que

tenho com isso? Acredito que estamos debatendo o Projeto de Lei Complementar nº

23/2012, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil, e ponto. Não estou discutindo

outras  coisas.  Estou  discutindo  essa  lei,  e  tudo  que  debater  deve  ser  inerente,

exclusivo, privativo da Polícia Civil, e ponto. Por que tenho que discutir efeitos no IEF

ou nos Bombeiros, se estou debatendo a Lei Orgânica da Polícia Civil, Toninho? Não

tem lógica.

Assim, conseguimos avançar, e começaram os argumentos de que lá não pode:

“Não, são 9 anos”. Lembro-me de que o Denilson bateu o martelo dizendo que não

havia jeito. Passou-se para 9 anos. Ou seja, independentemente de vaga, se o colega

está entregando intimação, se está no Deoesp correndo atrás de bandido ou se está

no gabinete, com 8 anos será promovido. Aí vem alguém e alega que, no outro lado,

não é assim. Ora, isso não é problema nosso; na Polícia Civil,  será. E avançamos

desta forma: com 8 anos, o colega terá a primeira promoção; com 16, a segunda;

com  24,  a  terceira;  e  iria  para  a  aposentadoria  numa situação  mais  confortável.

Avançamos um pouco mais na questão da progressão.

Ouvi de um colega uma crítica que foi enviada a um deputado, mas não consegui

entendê-la,  a  respeito  de  progressão  horizontal.  O  que  é  essa  progressão?

Antigamente, o colega ficava dois anos na mesma letra, depois mudava, tinha um

pequeno avanço de R$50,00, R$100,00; e ia mudando. Isso foi alterado para que a

progressão não demorasse dois anos. Como ficou? Essa progressão passou a ser

anual, ou seja, o investigador II, quando chegar à letra E, terá que esperar mais 3, 8

anos para ser promovido ao nível seguinte, mas já ganhará igual ao nível seguinte. É

um avanço financeiro pois, se sou I e cheguei a I, E, vou ganhar igual ao II, A; se sou
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II,  E,  vou ganhar  igual  ao III,  A.  Essa é uma progressão disfarçada, para dizer à

pessoa que precisa esperar chegar lá, mas já começa a ganhar hoje. Isso foi um

avanço.

Por conta desse discurso, sei que apanharei de alguns lados, mas é preciso ter

postura.  Em  nossa  reunião,  lembro  que  alguns  colegas  falaram  que  eu  estava

atrapalhando a negociação. Pensei: “Atrapalhando porque estou falando a verdade?

Acham que estão enganando os outros?” Disseram que eu estava preocupado, mas

não estou preocupado. Sou policial e estou parlamentar; quando sair daqui, voltarei a

ser policial. Chegaram a dizer que eu estava atrapalhando a mesa de negociações,

porque estava dizendo que lá não era assim ou assado, para tentar construir algo

com base nas demandas da Polícia Civil.

Bem,  acho que vencemos  essa etapa,  vencemos  a  questão do  concurso  e  da

promoção. Depois havia o problema dos peritos, que ficaram no vácuo.

Vou apenas complementar a minha fala. Então havia o problema dos peritos, que

não  ficaram  nem  num  lugar  nem  em  outro.  Estipulou-se  que  o  perito  não  teria

promoção em 8 anos e também não teria promoção antecipada com 3 anos, como o

delegado. Assim, a situação ficou da seguinte forma: “Vocês ficarão assim: não vão

para lugar algum”. Ora, isso tem que avançar.

Então vem o problema dos delegados. Existe também uma dívida histórica com

eles. Os delegados de Minas Gerais ainda têm um dos piores salários do Brasil. Vou

dar um dado a vocês: apesar de a televisão ter anunciado, depois do último concurso,

que  hoje  em  cada  comarca  há  um  delegado,  esqueceram-se  de  dizer  que  cada

comarca  que  conta  com  um  delegado  funciona  24  horas.  Portanto,  como  um

delegado trabalha 8 horas, a comarca fica 16 horas sem delegado.

Dado ainda pior: há cerca de 90 ou 100 dias, foram nomeados 429 delegados que

fizeram o concurso.  Eles  sabiam o  valor  do  salário,  mesmo assim  67 já  pediram

demissão. Foi por causa do salário? Não, pois quando o cidadão faz um concurso já

sabe o valor do salário. Então eles pediram demissão porque, quando chegaram a

uma cidade do interior  e viram a sala  do tamanho desta  tribuna e  uma pilha  de

inquéritos dessa altura, um escrivão  ad hoc da prefeitura e um agente, pensaram:

“Vou trabalhar aqui?”
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Isso é fato; não estou criando fantasia, porque não jogo confete para ninguém. A

minha vida política é definida; tenho quatro mandatos; não estou aqui para contar

histórias. Sim, claro, vou chegar lá. O que ocorre? O sujeito pensa: “Vou ficar aqui?

Não, prefiro indenizar o Estado, voltar à minha condição de investigador, de escrivão

ou qualquer  outro,  estudar  e ser  defensor  público,  isso  ou aquilo”.  Então não há

delegados.

Foi  dada  a  sugestão  de  dar  aumento  diferenciado  aos  delegados.  Com  muita

franqueza, digo a eles que isso não vai acontecer nunca. Sabem por quê? Preciso

explicar isso. Não porque os delegados não mereçam, eles merecem. Não ocorrerá

porque houve experiência de aumento diferenciado em 1997 que terminou na morte

de um colega, em praça pública. Vivi isso. O tiro que deram nele era para ter me

acertado.  Isso  ocorreu  tão  somente  por  causa  de  um  aumento  diferenciado.  Em

Minas Gerais, aumento diferenciado é roleta russa. Assim, tentou-se contemplar os

delegados de outra forma, pois o governo não aceitava de jeito nenhum - acho isso

um erro - dar promoção automática a delegado. Por que não?

A minha esposa me contou o caso de uma doutora, no Barreiro, que permaneceu

19 anos no nível II. Ela só foi para o nível especial porque se cansou e se aposentou.

Por que será? Será que era incompetente? Não, porque trabalhava no plantão junto

dos outros que não estavam nesse nível. Ela ficou 19 anos no mesmo nível. Dizem

que  delegado  não  fica  oito  anos  no  mesmo nível,  mas  ficam  sim,  e  muitos.  Os

delegados também passaram por uma grande injustiça.

Os delegados mais novos fizeram um pleito:  criar  um subsídio, o que considero

perigoso  e  vou  dizer  a  razão.  De  acordo  com  o  art.  144,  todos  os  integrantes

contemplados por esse artigo tinham de ganhar subsídio. Vou explicar o meu medo.

Vamos  partir  do  princípio  de  que  um  delegado  em  início  de  carreira  ganhe

R$7.000,00,  e  outro,  em  final  de  carreira,  R$17.000,00,  hipoteticamente.  Vocês

acham que, uma vez criado o subsídio - quando se cria um subsídio acabam-se as

outras parcelas, como quinquênio e outras gratificações pessoais; fica uma parcela

única  -  o  seu  valor  é  de  R$17.000,00?  O  governo  do  Estado  anteciparia  os

recebíveis, o que eu teria de receber em toda a minha carreira, para receber hoje?

Nunca.  Sabem qual  seria  o  valor  do subsídio? R$7.000,00.  Se alguém ganhasse
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acima disso, congelava-se o valor, até todos ganharem igual. Foi assim, professor.

Para discutir isso, não se pode estabelecer depois o valor do subsídio. Se formos

discutir  subsídio,  o  texto  deverá  ser:  “O  delegado  de  polícia  receberá  subsídio

conforme  o  art.  144,  no  valor  do  delegado-geral  nível  B”.  Bacana,  fechamos  o

subsídio. Alguém acha que isso será aprovado? Nunca, porque o impacto será de

100%,  e  o  governo  não  vai  topar.  Portanto,  os  delegados  precisam  melhorar  a

proposta de que a discussão de subsídio tem de ser vinculada a alguém.

Deixar sem valor vai acontecer igual ao professor: foi para lá, “tomou ferro” e hoje

quer voltar. Então, é uma discussão. “Ah não, mas e os juízes e promotores?” Juízes

e promotores, desde que o mundo é mundo, ganham bem. Polícia Militar e Polícia

Civil, desde que o mundo é mundo, ganham uma miséria.

Lembro-me de que, na época em que me casei, fui à Loja Tupã comprar uma mesa.

Já era cabo e fui à Loja Tupã, na Avenida Amazonas, comprar uma mesa com quatro

cadeiras, uma mesa de cozinha, a pior do mundo. Apresentei meu contracheque para

pagar a compra em 12 vezes, e a Tupã me pediu dois avalistas. Quem é mais antigo

sabe disto: vivíamos de bico, porque o salário da polícia era só instabilidade. Desde

que o mundo é mundo, polícia no Brasil ganha salário miserável. Se, em Minas, isso

avançou um pouco, é porque há Sindpol, Sindep e associações de delegados e de

peritos. Ficam carregando caixão como malucos e dizendo: “Vamos parar a Linha

Verde”. Isso só existe por causa disso.

Para os delegados, qual foi a ideia inicial? E havia o problema dos peritos. Isso é

fato; não estamos aqui para contar história. Perito, por causa dos 40%, ganha mais

que delegado. O delegado dizia: “Como vou ganhar menos que um perito, se, em

tese, sou superior a ele?” Essa é a ideia. Essa é uma vaidade, uma verdade. Então,

são construídos. Não topou o governo a promoção automática para os delegados sob

qual  alegação?  Se  imaginarmos  os  420  delegados,  com  24  anos  todos  seriam

delegados-gerais.  Haveria  420  fóruns,  que  já  existem,  e  delegados-gerais.  No

entendimento deles, seria um colapso hierárquico, uma delegacia com 8 delegados-

gerais.  “Está  bom,  então vamos  construir  de  outra  forma.”  Qual  foi  a  construção

inicial? Pensaram: “O delegado não vai ser promovido com 8 anos. Vamos antecipar,

então,  a  primeira  promoção  para  os  3  anos.  O  delegado,  saindo  do  probatório,
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passaria para o nível II. Cada ano do delegado seria II, A; II, B até II, E. O delegado,

com cinco anos de nível II mais os três de estágio probatório, ou seja, com oito anos

de polícia, seria delegado de nível II, letra E, e ganharia como delegado especial. Em

tese, não dariam todas as promoções para o delegado, mas em oito anos teria duas

promoções, uma em nível e outra financeira. Foi o que se conseguiu. Então, se não

há vaga para ser delegado de nível especial - não sei se o Dr. Chedid está por aí - o

delegado, com oito anos, seria delegado nível II, letra E, com o salário de delegado

especial.  Mas  e  o  delegado-geral?  Havia 95  vagas,  mas o que se conseguiu  foi

aumentá-las para 145. Aumentaram 50 vagas. Isso foi o construído, depois de trancos

e barrancos, para se tentar um marco inicial e o projeto ser votado em 1º turno. Isso

resolveria o problema? Não. Avançaria um pouco, seria o início dos debates.

Hoje pela manhã, com acordo fechado, tudo resolvido, todo mundo consultado -

consultaram o papa, o governador, o chefe da Polícia Civil -, que informação recebi?

“Sabem o nosso acordo? Esqueçam tudo o que eu disse”. Não consegui entender,

deputado Rogério. Aí falaram que não se podia avançar para a letra E, tinha de ser D.

“Não vai haver a promoção para os três anos, porque ninguém tem”. Ninguém quem?

Esse ninguém é quem? Será que esse ninguém é quem estou pensando? Será que

novamente estamos saindo da Lei  Orgânica da Polícia  Civil  para consultar  outros

órgãos, para saber se pode ou não? Não consegui entender. Aí me deram o seguinte

argumento:  não  pode  antecipar  a  promoção  do  delegado  aos  três  anos,  porque

ninguém tem. Ninguém é quem? Ninguém é quem?

Não estou aqui para julgar ninguém, mas para dizer que foi feito um acordo. Vou

lhes dizer que quem estava naquela mesa sabe que o papa quase comeu lá dentro -

foi ou não foi, Toninho e Denilson? Quase comeu lá, e os peritos estão ali, para se

chegar a um acordo. Chamaram num cantinho, chamaram no outro. Cuidado, vou

dizer uma coisa a vocês: essa história de chamar gente de categorias isoladas é uma

furada.  Prometem  uma coisa  para  um,  outra  para  outro.  Não  se  negocia  assim;

negocia-se com todo mundo junto, assentado numa mesa.

Essa  história  é  perigosa.  Para  que  dividir  as  discussões?  Reino  dividido  não

subsiste; isso acontece para enfraquecer a classe. Quando chamarem a categoria

dos investigadores e dos delegados em separado, vocês devem dizer que é preciso
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reunir  todos,  que  tudo  deve  ser  feito  às  claras.  Cuidado  com  isso!  Falo  por

experiência própria, pois passamos por várias negociações, e não entendi o que está

acontecendo.

Senhores, sabem qual é o entendimento que tenho? É que voltamos à estaca zero.

Não consigo entender quem não quer que o investigador seja promovido. Isso não

tem lógica. Não pode ser a chefia da Polícia Civil. Não pode ser o governo. Outras

classes já têm essa promoção, isso está lá na nossa lei. Por que não querem que

isso ocorra? Por que não podem ter a progressão? Não estamos inventando isso, que

já existe, já está na lei, já está sendo cumprido. Um colega que se formou comigo no

curso de direito  disse-me que é  escrivão e  deveria  ter  a progressão,  mas não a

recebe há 5 anos. Fomos lá, reclamamos, e fizeram a progressão de todo o mundo.

Isso  já  existe.  Não  estamos  aqui  inventando  nenhum  aumento  horizontal,  não

estamos inventando nenhuma forma diferenciada. Isso já existe. Sinceramente, não

sei o que está acontecendo, estou aguardando o relator chegar para saber o que

desandou e onde desandou.

Quero fazer um chamamento aos delegados. Com todo respeito e admiração que

tenho  pelos  delegados,  eles  precisam  entrar  na  greve.  Não  dá  mais  para  ficar

esperando a boa vontade. Serei claro: quem comanda a delegacia é o delegado. Se o

delegado não entrar na greve, ela ficará fragilizada. Se entrar, meu amigo, se houver

em Minas Gerais uma manifestação ou uma greve de baixo para cima, de cima para

baixo, vamos ultrapassar o Rio de Janeiro, onde o delegado de polícia civil ganha

como um delegado federal.

Da minha parte,  todos os presidentes de entidades são testemunhas,  fiz  o que

pude, até contrariando interesses de quem vota em mim. Vocês não têm ideia dos e-

mails  que  recebo.  Temos  de  ter  coerência.  Desde  1997,  a  Polícia  Civil  está

caminhando conosco no mesmo palanque, fazendo greve, e os outros nos acusando,

e  continuamos  fazendo  negociação,  mas  estamos  juntos.  Não  dá  para  continuar

assim.  Sabem  o  que  acontece  hoje?  A Polícia  Militar  é  um  caminhão-pipa,  uma

estrutura monstruosa, que deságua em uma garrafinha PET. Em uma cidade com 200

policiais militares fazendo ocorrências, eles vão encaminhá-las a uma delegacia com

dois policiais civis. Vai entrar em colapso mesmo. E é preciso buscar o funcionário ad
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hoc na prefeitura, com todo respeito ao trabalho que desempenha. Mas o cidadão

não é policial, não tem formação. Denilson, sabe o que é pior? Em alguns lugares, o

funcionário  ad hoc veste um colete da Polícia Civil  e coloca uma arma na cintura.

Gente,  que coisa maluca!  O funcionário é  ad hoc,  é  funcionário administrativo da

prefeitura, mas como não dispomos de efetivo, ele coloca um colete e uma pistola na

cintura, sem nunca ter atirado, e diz que é da Polícia Civil. Não é essa a Polícia Civil

que queremos.

Ontem, na comissão, perguntei:  a quem interessa uma polícia fraca, fragilizada?

Aos bandidos, aos traficantes, a quem faz tráfico de influência. Ontem, cheguei de

Brasília e saí com minha esposa. Temos um bebê de 4 meses, e saímos para jantar.

Estávamos passando pela Savassi, e disse a ela: você quer ver esse negócio andar?

É só a Polícia Civil começar a fazer operações na Savassi, no Santo Antônio, que

rapidinho o telefone vai tocar e resolverão tudo. Comecem a fazer isso para ver. Não

estou incentivando a anarquia. Pelo contrário.

Tentei  construir  um  texto  de  consenso,  mas  se  a  Polícia  Civil  não  continuar

mobilizada,  vai  levar  o  que está aí.  E o que está aí  não é o fruto  de meses da

mobilização de vocês e de um acordo. Acho que o deputado Lafayette de Andrada,

sem  sombra  de  dúvida,  é  o  deputado  desta  Assembleia  mais  preparado

tecnicamente. Mas também está entre a cruz e a espada, porque recebe pressão de

lá e daqui.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Gostaria, primeiramente, de parabenizá-

lo  pela  abordagem  do  assunto.  Parabenizamos  também  a  Polícia  Civil  e  os

trabalhadores da segurança pública, que estão conosco em Plenário mais uma vez.

Sejam bem-vindos! Parabéns pela luta que vêm travando todo esse tempo - estão

acampados aqui desde o dia 6 de agosto, não é, Denilson? Em greve desde 10 de

junho e, desde agosto, acampados. Parabenizo o Sindpol na pessoa do Denilson e

do Toninho Pipoco, que estão sempre conosco aqui. Estão de parabéns pela luta que

travam.

Cabo Júlio, estou acompanhando o seu raciocínio. Não é que as pessoas que estão

no governo não queiram resolver o problema por uma questão pessoal; não se trata

disso. Tenho para mim que essa não é a questão de fundo,  não é um problema
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pessoal, não é contra as pessoas; o problema é a concepção de Estado que existe

por trás.

V. Exa surgiu no movimento social e sindical - eu me lembro -, por causa de uma

greve  que a  Polícia  Militar  realizou  na  época  do  governo Eduardo  Azeredo,  que

reputo um dos piores de Minas. Foi um governo que entregou o Bemge, o Credireal, a

Cemig; privatizou tudo; fazia o que o Fernando Henrique mandava; tudo de acordo

com a concepção de um Estado mínimo, que na época era tido como moderno. O

mundo inteiro tinha de se curvar ao neoliberalismo,  e o Fernando Henrique era o

mentor do Estado mínimo no Brasil: “O Estado não vale nada”; “Servidor público é

marajá”; “Quanto menos servidor público melhor”. Mas, na verdade, o discurso não

revelava a realidade da prática. Não era o servidor púbico que estava sendo atingido,

mas o serviço público, desde aquela ocasião. E eles não podiam dizer que, atacando

o serviço público, estavam atacando a segurança, a educação e a saúde públicas,

então diziam que eram os servidores públicos, eram os marajás. “O Estado precisa

ser mínimo”, era o discurso, e, assim, foram vendendo e privatizando tudo no Brasil.

Em Minas Gerais o Azeredo era testa de ferro do Fernando Henrique. Era tão vassalo

que fazia antes de o outro pedir: Fernando Henrique pensava, e ele já agia contra o

Estado, e assim foi-se privatizando tudo aqui.

V. Exa. se lembra de que, naquela ocasião, a Polícia Militar foi ao fundo do poço. Aí

todo servidor da Polícia Civil, da segurança, da educação e da saúde começou a ir

pelo mesmo caminho. Houve aquela greve, e vários movimentos de professores e

policiais civis. Foi tão ruim que houve um alívio com a entrada do Itamar Franco. Ele

não era do meu partido - na época, era do partido de V. Exa. -, mas tenho de dizer:

não que ele tenha resolvido os problemas, porém, nos quatro anos do seu governo,

pelo menos respeitou-se o servidor e o serviço público. Ele retomou a Cemig; possuía

outra concepção de Estado; era um nacionalista; queria o Brasil crescendo, e não

sendo entregue ao imperialismo norte-americano,  de acordo com a relação que o

neoliberalismo estabelecia. Tivemos uma folga, então.

Entretanto, a entrada do governador Aécio Neves restabeleceu em Minas Gerais

aquilo que ele próprio chamou de choque de gestão, e é esse assunto que eu quero

abordar. Muito do que está acontecendo e a falta de solução decorrem da concepção
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de  Estado  através  do  choque  de  gestão.  Porém,  quando  se  fala  em  choque  de

gestão,  as  elites  mineiras  e  o  empresariado  adoram.  “Cortem!”;  “Acabem  com  o

Estado!”.

Quanto  menos  Estado  melhor,  sobrará  tudo  para  a  iniciativa  privada!  E  aí  vai

cortando para  que os  outros  tenham  lucro  e  as  pessoas  vão sofrendo,  porque o

acesso à educação, à segurança, à saúde pública vai também se liquidando. Isso é o

que está por trás de tudo.

Antes  de  vir  para  o  Plenário,  eu  estava  em  uma  comissão  dos  agentes

socioeducativos, que estão avaliando o tratamento que se dá aos menores aqui, em

Minas  Gerais.  Escutei  coisas  do  arco-da-velha  de  juízes,  promotores  públicos  e

agentes socioeducativos, que estão mostrando o sucateamento desse setor.

Outro  dia  denunciei  a  situação  da  educação.  Também  as  professoras  estão

acampadas na porta do governador Anastasia, e ele finge que não vê. Entra, sai, vai

dormir.  Dizem que é de helicóptero.  Mas, seja como for,  ele finge que não vê as

professoras.  É  como aquela  história  de  se  colocar  um bode morto  na  sala  e  as

pessoas  passarem  e  não  verem.  As  professoras  estão  lá,  pegando sol  e  chuva.

Agora, ele anunciou um reajuste para o servidor público, que inclui a Polícia Civil:

reajuste zero. Então,  o reajuste de outubro, da data-base, já está anunciado pela

Renata Vilhena. É choque de gestão de quarta geração: reajuste zero para o servidor

público. É o problema do Estado posto novamente. Os servidores da saúde já estão

se mobilizando.

Na segurança pública ocorre algo semelhante, mas tudo isso em nome do choque

de gestão. E eu estava lá acompanhando e escutei o Dr. Márcio Rogério, promotor da

Vara da Juventude, dizer que dinheiro para fazer a Cidade Administrativa teve. Brotou

rápido do chão. Sabem quanto ficou a “brasilinha” do Aecinho? R$1.500.000.000,00.

Orçada, inicialmente, em R$650.000.000,00, o que já seria caro, ela transformou-se

na obra mais cara feita pelo PSDB desde que Aécio assumiu o governo do Estado.

Gastou-se tudo isso para construir a “brasilinha”, perto do Serra Verde. Um lugar de

que ninguém gosta, de que os servidores não gostam, porque distanciou o serviço

público e ainda criou problema relativo ao transporte. Foram R$1.500.000.000,00. O

senador  queria  parecer  Juscelino  Kubitschek  para  fazer  sua  campanha  para
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presidente da República. Isso 50 anos depois.  Nem moderno ele é. Quer parecer

Juscelino, 50 anos depois, e gasta R$1.500.000.000,00. Soma-se o gasto.

Agora,  o prefeito  Marcio Lacerda diz que vai  fazer  uma “brasilinha” também, no

Bonfim.  Ele  ficou  com  inveja  e  vai  desapropriar  as  pessoas  para  fazer  outro

monstrengo  ao  lado  da  Antônio  Carlos.  Novamente  vamos  ter  problemas  no

transporte.  O  pessoal  do  Vetor  Norte  não  aguenta.  Mas  isso  é  moderno,  é  para

agradar o senador. Tudo em Minas Gerais é feito visando à campanha presidencial do

senador. Então, o governo do Estado já não funciona. Se o choque de gestão fosse

tão bom, Minas estaria bem: choque de gestão, déficit zero, PIB da China, como diz o

deputado Sávio Souza Cruz. Mas a realidade é outra.  Minas Gerais é hoje o 22º

estado em termos de PIB. Como aqui não existe uma política de desenvolvimento - o

Estado depende da exportação de minério e de café e não procura fazer uma política

de  desenvolvimento  regional  que  leve  em  conta  as  aptidões  de  Minas  -,  fomos

baixando e hoje somos os 22º em PIB.  O PIB do Brasil  teve um crescimento no

trimestre  passado  de  1,5%.  Deu  um  salto  bastante  promissor,  enquanto  Minas

cresceu menos de 0,1%. Cabo Júlio, Minas Gerais é o 2º Estado mais endividado do

Brasil. Onde foi parar o déficit zero, o choque de gestão?

Para finalizar, o que estou querendo dizer com isso? Toda essa política de levar ao

estado mínimo, liquidar o serviço público, piorar a qualidade da prestação do serviço

e perseguir  o servidor  público  de  todas as  áreas  não fez com que Minas Gerais

resolvesse seus problemas, inclusive econômicos. Pelo contrário, o Estado piorou. Do

ponto de vista social, perdemos uma posição no ranking do IDH. É o pior índice de

desenvolvimento  humano  do Sudeste,  e  agora  Goiás  passou na frente  de  Minas

Gerais. Do ponto de vista social, o governo significou uma tragédia. Hoje sinto que é

um governo de fim de festa. E como está em fim de festa, vai empurrando tudo. E o

que ele quer fazer com vocês é empurrar a Lei Orgânica da Polícia Civil. Finge que

faz um acordo, e não faz mais, e assim vai. Mas vocês têm garra, e o recado para o

governo que estão dando aqui hoje é que não vão desistir, e estamos com vocês.

Ontem o Denilson me apresentou um pedido das emendas, que estão aí. Assinei 26

emendas para ajudar o processo de negociação. Ou se negocia, ou vamos ter de

aumentar  a  pressão  não  apenas  da  Polícia  Civil.  Estavam  enrolando  o  servidor
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público, mas agora ele viu que o reajuste é zero. Prometeram para as professoras um

reajuste de 5%, e o reajuste nacional delas foi de cerca de 10%. Ele deu um reajuste

menor.

Cabo Júlio, quero parabenizá-lo. Exponho esse quadro político que, na verdade, é

um modelo de gestão que está chegando ao fim em Minas Gerais, do ponto de vista

da sua capacidade de gestão. Espero que, no ano que vem, chegue politicamente ao

fim. É disso que estamos precisando em Minas Gerais. Cabo Júlio, parabéns.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Cabo Júlio, obrigado. Parabenizo V. Exa.

pelo pronunciamento e forte defesa que faz dos servidores, especialmente hoje que

se incia o processo de discussão, em 1º turno, do PLC nº 23. Haverá seis reuniões

para que possamos vencer  essa discussão.  Quero saudar  a todos e  parabenizar

todos os servidores presentes da Polícia Civil, toda a direção do Sindpol e o Denilson

Martins,  por  essa  luta  aguerrida,  combativa,  justa  e  digna  em  defesa  dos

trabalhadores que estão lutando por dignidade, melhores condições de vida e renda.

Parece que o governo do Estado está realmente querendo acabar com a instituição

Polícia Civil,  sucateando e sufocando cada vez mais seus servidores. Precisamos,

urgentemente, - essa é a luta do Sindpol - votar o projeto de lei orgânica da Polícia

Civil. É preciso melhorarmos as condições de trabalho dessa categoria. Infelizmente o

governador do Estado empenhou sua palavra inúmeras vezes, mas não a cumpriu, foi

uma enrolação geral. O projeto caminha aqui a passos de tartaruga anestesiada ou

“anastasiada”, porque realmente ele não anda. Foram muitas discussões e palavras

não cumpridas.

Finalmente, quando chega a esta Casa para discussão, infelizmente não atende às

reivindicações  da  categoria,  por  isso  nosso  bloco  apresentou  as  emendas  -  o

deputado Rogério Correia mencionou isso aqui -, e vamos negociar com o governo.

Esperamos  que  as  principais  emendas,  que  atendem  à  categoria,  possam  ser

aprovadas pelos nossos pares.

Entendemos  que  a  Polícia  Civil  enfrenta  um  momento  de  extrema  dificuldade.

Precisamos,  urgentemente,  de  concurso  público,  pois  temos  de  dobrar  o  nosso

efetivo,  que  está  sobrecarregado,  estressado  e  angustiado.  Percebemos  essa

realidade em praticamente todos os municípios.
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Os prefeitos  estão  assumindo atribuições  do Estado.  Se  o  prefeito  não colocar

gasolina na viatura, não haverá segurança pública, pois não será possível rodar. As

delegacias  sequer  têm cartucho para a impressora,  papel  higiênico,  etc.  Algumas

estão caindo aos pedaços, como é o caso da 16ª Delegacia em Uberlândia. Reunimo-

nos  diversas  vezes  e  levamos  a  Assembleia  Legislativa  até  lá  para  denunciar  o

descaso com os servidores, que são tratados de maneira desumana. Essa é uma

irresponsabilidade do governo do Estado, que faz uma propaganda, pelo menos na

televisão, fictícia: “Temos a melhor segurança pública do Brasil, a melhor educação

do Brasil, a melhor saúde do Brasil”. Infelizmente, o governo gasta muito mais com a

propaganda enganosa na televisão, usando os artistas globais, que efetivamente com

a execução dos programas.

Então,  queremos  que  os  policiais  civis  e  os  trabalhadores  sejam  tratados  com

respeito,  e  não  com  o  descaso  com  que  vêm  sendo  tratados  pelo  governo.

Esperamos  negociar  as  emendas,  aprovar  e  ter  uma lei  orgânica  que  realmente

contemple as reivindicações da categoria. Parabéns, Denilson Martins. Parabéns a

todos  os  que  estão  nessa  luta.  Contem  conosco  para  aprovarem  essa  matéria.

Parabéns, deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio  -  Obrigado,  deputado.  Queria  apenas  dar  um

esclarecimento,  pois,  do  contrário,  daqui  a  pouco,  choverão  telefonemas:  está

mantido o aumento de 12% para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros,

enfim, para o servidor de segurança neste mês. Nós teremos 12%, o zero não nos

alcançará. Quero deixar claro porque já começou a chegar mensagem aqui.

Em segundo lugar, queria mandar uma mensagem para os meus colegas da PM e

do Corpo de Bombeiros: defender a Polícia Civil não significa ser contra a PM nem

contra o Corpo de Bombeiros, assim como defender a PM e o Corpo de Bombeiros

não significa ser contra a Polícia Civil. Só não considero justo um pai ter três filhos,

levar dois para almoçar e deixar um com fome. Isso não pode acontecer.

Pedirei para encerrar a reunião, de plano, e falar o restante à tarde. Agora, quero

olhar para os policiais civis. Espero que os senhores e as senhoras, no ano que vem,

tenham juízo e mandem para cá um representante de vocês. Espero que tenham

juízo, pois uma instituição desse tamanho precisa enviar para cá um representante -
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viu, Denilson, vai preparando aí. É preciso ter juízo para colocarem aqui alguém que

conheça a língua. Acredito que todos gostam da Polícia Civil e da PM, mas ninguém

conhece o que conhecemos, ninguém viveu o que vivemos. É preciso realmente ter

juízo e colocar  um representante  da Polícia  Civil  aqui,  para  estar  do  nosso lado,

falando a mesma língua, e entrar aqui, em uma reunião de deputados, sem ter que

pedir permissão e com o poder de lutar como vocês merecem.

Denilson, da minha parte, fiz o que pude para ajudar, até porque sou cobrado em

casa, onde quem manda é a mulher, não é? Mas, agora, precisamos avançar, manter

a chaleira acesa.

Questão de Ordem

O deputado Cabo Júlio - Sr. Presidente, não havendo quórum, peço a V. Exa. que,

de plano, encerre a reunião.

Registro de Presença

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência gostaria de registrar, com

prazer, a presença nas galerias de alunos do ensino médio do Colégio Santa Maria.

Que vocês estejam bem entre nós! Muito obrigado pela presença.

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  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/10/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Darci Sodré

Mendes, ocorrido em 30/9/2013, no Município de Varginha. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelos 179 anos de emancipação

e 307 anos de fundação desse município (Requerimento nº 5.303/2013, do deputado

Duarte Bechir);

de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio pela

promoção da  Semana  Nacional  da  Pessoa  com Deficiência  Intelectual  e  Múltipla

(Requerimento nº 5.348/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a comunidade de Sacramento pelos 193 anos de fundação

do município (Requerimento nº 5.352/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com o Conselho Federal de Nutricionistas e com o Conselho

Regional de Nutricionistas de Minas Gerais pelo Dia do Nutricionista (Requerimento

nº 5.355/2013, do deputado André Quintão);

de congratulações com o Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada por sua posse no

cargo de ouvidor do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 5.362/2013, do deputado

Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Pimenta  da  Veiga  por  sua  posse  no  cargo  de

presidente  do  Instituto  Teotônio  Vilela  (Requerimento  nº  5.363/2013,  do  deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Mineira de Escolas Família Agrícola pelos 20

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.365/2013, da Comissão de Participação

Popular);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Francisco  Sá  pelos  89  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  5.369/2013,  do  deputado  Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Manga pelos 90 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.370/2013, do deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ibiracatu pelos 90 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.371/2013, do deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 18 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.372/2013, do deputado Arlen Santiago);

de aplauso às Câmaras de Dirigentes Lojistas de Uberlândia e Araguari pela criação
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do projeto Rota 28, que tem o objetivo de levar investimentos para a região e ser

referência em todo o País (Requerimento nº 5.438/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a comunidade de Virgínia pelos 102 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.450/2013, do deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Paraguaçu  pelos  102  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  5.451/2013,  do  deputado  Fábio

Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Elói  Mendes  pelos  102  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  5.452/2013,  do  deputado  Fábio

Cherem);

de  congratulações  com  a  Sicoob  Cofal  pelos  33  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 5.453/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a PH Service por ter sido certificada com a ISO 9001:2008

(Requerimento nº 5.454/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda. pela realização

da 1ª Feira de Agronegócios, de 21 a 23/8/2013, nesse município (Requerimento nº

5.455/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 110ª Cia. do

12º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em operação em Piumhi, que resultou na

apreensão de 36kg de maconha (Requerimento nº 5.457/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de  congratulações  com  o  Sr.  Adilson  Araújo  por  sua  eleição  para  o  cargo  de

presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (Requerimento nº

5.458/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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  (Requerimento  nº  5.459/2013,  do

deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Banco do Brasil pela inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil

de Belo Horizonte (Requerimento nº 5.460/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Mário Osvaldo Vrandecic, fundador do Biocor Instituto,
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por  sua  posse  como  membro  honorário  da  Academia  Mineira  de  Medicina

(Requerimento nº 5.461/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Grupo  Precon  pelos  50  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 5.462/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Automóvel Clube de Minas Gerais pelos 88 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.475/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia de

Repressão às Organizações Criminosas e na 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  (Requerimento  nº

5.503/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais civis que menciona,  lotados na 2ª Delegacia de Policia

Civil-Sul, pela prisão de uma quadrilha que usava uniformes da Cemig para roubar

residências em Belo Horizonte (Requerimento nº 5.504/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de congratulações com os 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 (Requerimento nº 5.505/2013, do deputado Cabo Júlio).

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia Especializada

de Repressão às Organizações Criminosas, pela prisão de cinco homens, quando

planejavam  assaltar  um  banco  em  Bom  Sucesso,  na  região  Sul  de  Minas

(Requerimento nº 5.506/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de

Belo Horizonte  pelos  80 anos de sua fundação (Requerimento nº  5.507/2013,  do

deputado Ivair Nogueira);

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

(Requerimento nº 5.509/2013, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com o ex-deputado Armando Costa pelo lançamento do livro O

médico dos bastidores da política (Requerimento nº 5.510/2013, do deputado Ivair

Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.511/2013, do deputado Cabo Júlio);

de 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 (Requerimento nº 5.512/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.514/2013, do deputado Cabo Júlio);

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(Requerimento  nº  5.515/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº

5.518/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais

pelos 80 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.519/2013, do deputado Ulysses

Gomes);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de Polícia de



579
____________________________________________________________________________

Araguari,  pela  investigação  envolvendo  traficantes  de  drogas  sintéticas

(Requerimento nº 5.520/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Feirão de Imóveis, Construção e Decoração de Araxá pela

realização da 2ª edição do evento (Requerimento nº 5.521/2013, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pará  de  Minas  pelo  154º  aniversário

desse município (Requerimento nº 5.524/2013, do deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de João Pinheiro pelo 102º aniversário desse

município (Requerimento nº 5.525/2013, do deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lima  Duarte  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.526/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhos  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.527/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Serrania pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 5.528/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Campanha  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.529/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pouso  Alto  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.530/2013, do deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.534/2013, do deputado Cabo

Júlio);

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  (Requerimento  nº

5.535/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  do  40º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em ocorrência, em Ribeirão das Neves,
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que  resultou  na  prisão  de  uma  pessoa  e  na  apreensão  de  maconha  e  crack

(Requerimento nº 5.536/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.537/2013, do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº

5.538/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.539/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com a Unialgar - Algar Universidade de Negócios - pelos 15 anos

de sua fundação (Requerimento nº 5.566/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  Casa  da  Criança  do  Município  de  Campanha  pelo

transcurso de seu cinquentenário e pelo lançamento do livro comemorativo desse

jubileu (Requerimento nº 5.567/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº

5.572/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.573/2013, da deputada Liza

Prado);

de congratulações com a comunidade de Passa-Quatro pelo 125º aniversário desse

município (Requerimento nº 5.574/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Extrema  pelo  111º  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.575/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo 112º aniversário desse

município (Requerimento nº 5.576/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 dois

adultos e na apreensão de um adolescente, de 2kg de maconha, de uma balança de

precisão, de uma pedra de crack e de uma quantia em dinheiro (Requerimento nº

5.577/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.578/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  da 8ª  Companhia  de Polícia Militar

Especial pela atuação em ocorrência no Bairro Esplanada, em Montes Claros, que

resultou na apreensão de uma adolescente, 2kg de maconha, 1,5kg de pasta base de

cocaína e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº  5.579/2013,  do deputado

Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº

5.580/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Ibiá pelo 90º aniversário desse município

(Requerimento nº 5.581/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Coromandel pelo 90º aniversário desse

município (Requerimento nº 5.582/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão

de  Polícia  Militar,  que  atuaram  em  ocorrência  em  Vespasiano  que  resultou  na
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apreensão de dois adolescentes, 644 pinos de cocaína, R$50,00 e na prisão de duas

pessoas (Requerimento nº 5.585/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso ao PM Gilflávio Luiz Ferreira pelo trabalho desenvolvido  à frente do

programa  Jovens  Construindo  a  Cidadania,  no  Município  de  Patrocínio

(Requerimento nº 5.586/2013, do deputado Deiró Marra);

de congratulações com a comunidade de Carmo de Minas pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 5.587/2013, do deputado Fábio Cherem);

de aplauso aos policiais militares mencionados, lotados na 2ª Cia. Rotam do BTL

Rotam, pela apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com tráfico

de drogas, na Vila São Lucas, região Centro-Sul de Belo Horizonte (Requerimento nº

5.589/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com a  comunidade de Luz pelo  aniversário  desse  município

(Requerimento nº 5.591/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Três Corações pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 5.593/2013, do deputado Ivair Nogueira);

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  (Requerimento  nº

5.596/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a PMMG por sua atuação nas manifestações ocorridas em

7/9/2013 (Requerimento nº 5.618/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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  (Requerimento  nº  5.633/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

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

(Requerimento nº 5.635/2013, da Comissão de Segurança Pública);
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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 (Requerimento nº

5.637/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 19ª Cia. TM do 16º

BPM,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  dois

adolescentes que roubaram um táxi no Bairro Ipiranga, na região Nordeste de Belo

Horizonte (Requerimento nº 5.640/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 62ª Cia. TM do 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 (Requerimento nº 5.642/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 125ª Cia. PM do 22º

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 (Requerimento nº 5.644/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 um homem suspeito de manter relação sexual com as filhas em Lajinha

(Requerimento nº 5.646/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela participação em operação que

culminou na apreensão de 3 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Passos

(Requerimento nº 5.647/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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  adolescente  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  (Requerimento  nº  5.674/2013,  da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/9/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Sávio Souza Cruz

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Presidente - Palavras do

Coordenador dos Trabalhos - Palavras do Deputado Federal Jaime Martins - Palavras

do Deputado Federal Leonardo Quintão - Palavras do Deputado Federal Vítor Penido

-  Palavras  do  Deputado Federal Marcos Montes -  Palavras do  Deputado  Federal

Mário  Heringer  -  Palavras  do  Deputado  Federal Renato  Andrade  -  Palavras  do

Deputado  Federal  Paulo  Abi-Ackel  -  Palavras  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -

Palavras do Deputado Durval Ângelo - Palavras do Deputado Federal Fábio Ramalho

-  Palavras da Sra.  Cristiana Nepomuceno -  Palavras do Deputado Federal  Padre

João - Palavras do Sr. Luiz Paulo Guimarães - Palavras do Sr. Aílton Morais da Silva -

Palavras da Sra. Maria Teresa Viana de Freitas Corujo - Palavras da Sra. Maria de

Lourdes Souza Nascimento - Palavras da Sra. Joeliza Aparecida de Brito Almeida -

Palavras da Sra. Alzira Maria Fernandes - Palavras do Vice-Governador do Pará -

Palavras da Secretária Dorothea Fonseca Furquim Werneck - Palavras do Sr. Vilson

Luiz da Silva - Palavras do Sr. Marcus Vinícius Dias Nunes - Palavras do Sr. Juscelino

Anacleto da Silva - Palavras do Sr. José Maria Soares - Palavras do Prefeito Celso

Cota - Palavras do Sr. Anderson Cabido - Palavras do Deputado Rogério Correia -

Palavras do Sr.  José Osvaldo de Souza - Palavras do Sr. Paulo Sérgio de Oliveira -

Palavras da Sra. Patrícia Generoso Tomás - Palavras do Sr. Aílton Ferreira da Silva -

Palavras da Sra. Fátima Carvalho - Palavras do Sr. Carlos Nogueira da Costa Júnior -

Palavras do Sr. Celso Garcia - Palavras do Deputado Pompílio Canavez - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras da Sra. Helena Flávia Marinho de Lima - Palavras do

Sr. João Ferreira Nunes - Palavras da Sra. Flávia Lima Barroso - Palavras do Sr.

Wilson Starling  Júnior - Palavras do Sr. Celso Afonso de Morais - Palavras da Sra.

Terezinha - Palavras da Sra. Aída Anacleto - Palavras do Sr. Luís Márcio Vianna -
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Palavras do Sr. André Mendes Moreira - Palavras do Sr. José Mendo Mizael de Souza

- Palavras do Vereador Gil - Palavras da Sra. Marcilene Aparecida Ferreira - Palavras

da Sra. Sandra Vita - Palavras da Sra. Celeste Gontijo - Palavras do Sr. Valdivino

Rodrigues Gouveia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Dinis  Pinheiro -  Ivair  Nogueira  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Almir  Paraca -  Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Durval Ângelo - Gustavo Corrêa -

Liza Prado - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Almir Paraca, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização,  pela  Comissão  Especial  da

Mineração da  Câmara dos Deputados,  do  encontro  regional  sobre  o  novo marco

regulatório da mineração.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel  a Exma. Sra.

Dorothea  Fonseca  Furquim  Werneck,  secretária  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico, representando o governador do Estado, Antonio Anastasia; os Exmos.

Srs. Helenilson Cunha Pontes, vice-governador do Pará; Carlos Nogueira da Costa

Júnior,  representante  do  Ministério  de  Minas  e  Energia;  deputado federal  Gabriel

Guimarães, presidente da Comissão de Minas e Energia e da Comissão Especial da

Mineração da Câmara dos Deputados, coordenador dos trabalhos; Marcos Montes, 1º

vice-presidente  da  Comissão  Especial  da  Mineração  da  Câmara  dos  Deputados;
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deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente desta Casa; deputado Sávio Souza Cruz,

presidente da Comissão de Minas e Energia desta Casa; deputado Durval Ângelo,

presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  desta  Casa;  deputado  Pompílio

Canavez;  deputado  federal  Leonardo  Quintão,  relator  da  Comissão  Especial  de

Mineração da Câmara dos Deputados; deputados federais Jaime Martins e Padre

João, membros da Comissão Especial da Mineração da Câmara dos Deputados e

coautores do requerimento que deu origem a este encontro; deputados federais Vítor

Penido, Mário Heringer, Renato Andrade, Paulo Abi-Ackel e Fábio Ramalho, membros

da Comissão Especial da Mineração da Câmara dos Deputados; Saulo de Castro,

prefeito  municipal  de  Catas  Altas  e  presidente  da  Associação  dos  Municípios

Mineradores do Brasil;  Celso Cota, prefeito  municipal  de Mariana e presidente da

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig; Vilson Luiz da Silva,

presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas

Gerais - Fetaemg; e Luiz Paulo Guimarães, representante do Movimento Nacional

pela  Soberania Popular  frente à Mineração;  a Exma. Sra.  Cristiana Nepomuceno,

presidente da Comissão de Estudos do Novo Marco Regulatório da Mineração do

Conselho  Federal  da  OAB;  o  Exmo.  Sr.  Anderson  Cabido,  representante  da

Associação dos Municípios Mineradores do Brasil - Amib; as Exmas. Sras. Maria de

Lourdes Souza Nascimento, do Movimento dos Atingidos pela Mineração - MAM; e

Aída Anacleto, da Associação Mariana Viva; e o Exmo. Sr. Odair Cunha.

Registro de Presença

O  locutor -  Como  extensão  da  Mesa  de  honra,  destacamos  a  presença  dos

deputados federais Leonardo Monteiro e Marcus Pestana. Registramos a presença

neste  encontro  dos  Exmos.  Srs.  José de Freitas  Cordeiro,  o  Zelinho,  prefeito  de

Congonhas;  Damon  Lázaro  de  Sena,  prefeito  de  Itabira;  e  Paulo  César  Souza,

coordenador  da  Câmara  Especializada  de  Geologia  e  Engenharia  de  Minas,

representando  o  Crea-MG.  Estão  presentes  ainda  os  Srs.  Nivaldo  Ferreira  dos

Santos, secretário municipal de Meio Ambiente de Itabira; Filipe Augusto Rodrigues

Silva, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes - UEE; e José Maria Soares,

presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de

Minas Gerais. Gostaríamos de registrar que compõe como extensão a Mesa de honra
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o deputado federal Geraldo Tadeu, cujo nome não havíamos mencionado.

Palavras do Presidente

Boa tarde!  Sejam  muito  bem-vindos.  Senhoras  e  senhores,  quero  saudá-los  de

forma muito fraternal e, por meio do Sr. Helenilson, nosso querido vice-governador do

Pará,  figura  extraordinária,  registrar  o  nosso  encantamento  pela  visita  altamente

preciosa e abraçar todos que aqui se encontram. Registro também a presença da

dinâmica secretária Dorothea Werneck, que realiza um belíssimo trabalho em Minas

Gerais,  representando  o  governador  Anastasia,  nosso  dileto  amigo.  Saúdo  os

deputados e as deputadas, os prefeitos e as prefeitas, as senhoras e os senhores, os

ambientalistas, empreendedores, mineradores e deputados estaduais.

Querido governador, digo que esta é a face da Assembleia que mais me encanta:

cada dia mais cidadã e prestativa, convidando o cidadão para vir aqui trazer a sua

opinião  e  o  seu  saber.  Quando  se  fala  em  mineração,  consegue-se  identificar

claramente a importância dessa atividade para Minas Gerais. O seu nome e a sua

história expressa isso de forma muito clara e límpida. Aí se encontra o belo desafio

ofertado a Minas, ao Pará e a tantos outros estados, mas, de maneira especial, a

esses dois protagonistas da atividade minerária no Brasil. Aliás, a atividade minerária

tem um papel preponderante na história de cada um de nós, de Minas, do Brasil e do

Pará.  Além  disso,  tem-se  colocado  cada dia  mais  como instrumento  vigoroso de

alcance de dias melhores para o próximo.

Cabe a cada um de nós agora, com sabedoria privilegiada, fazer a junção daquilo

que realmente nos desafia. Por um lado, uma mineração eficiente, pujante, dinâmica,

inovadora e moderna, que possa abraçar, de forma fraterna e firme, a vida social, sua

integração com a comunidade e, acima de tudo, a essência desse belo nome, que é

“sustentabilidade”.

Então, em nome desta augusta Casa, quero mandar-lhes o nosso abraço e externar

nosso  agradecimento  a  todos  que  estão  aqui  participando  deste  momento,  que

certamente haverá de propiciar ao povo não somente mineiro, mas também brasileiro,

uma tranquila colheita de paz, prosperidade e justiça social.

Agradeço, de forma penhorada, à Comissão Especial da Mineração da Câmara dos

Deputados a escolha desta Casa para realizar o debate e instigar este tema, que
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certamente é muito caro a cada um de nós. Aproveito o ensejo, vice-governador, para

parabenizar  o  deputado  Mário  Heringer  pelo  seu  aniversário.  Muita  paz,  alegria,

sucesso e muitos anos de vida. Mário Heringer, mais tarde ainda haverá um bolo de

aniversário. É isso aí.

Quero  transferir  a  coordenação  dos  trabalhos  ao  jovem  deputado  Gabriel

Guimarães,  que  tem  um  papel  primoroso  neste  trabalho.  A  melhor  maneira  de

formatar  uma peça real,  plausível  e que atenda à sociedade brasileira é a que a

Assembleia  e  o  Congresso  estão  promovendo:  debate,  discussão,  chamando  a

sociedade para expressar sua opinião, seu pensamento. Sempre digo que instituição

boa e virtuosa,  querido vice-governador,  é aquela  que busca uma relação íntima,

pacífica  e  consensual  com  o  cidadão.  É  isso  que  a  Assembleia  de  Minas  está

fazendo.

Tivemos aqui um momento muito bonito na última semana. Recebemos quase mil

pessoas numa parceria  da Assembleia  de  Minas  com a  Fhemig,  a  Secretaria  de

Estado de Saúde e o MG Transplantes. Agora construiremos um monumento aqui em

homenagem às famílias  doadoras  de  órgãos.  Realmente é um momento especial

para o Parlamento de Minas, BH e Minas Gerais.

Outro dia tivemos a felicidade de realizar aqui também a abertura da III Conferência

Estadual da Cultura, reafirmando, mais uma vez, o compromisso do Parlamento de

Minas com a atividade cultural de Minas, cada dia mais viva no coração dos mineiros.

Não poderia ser diferente. A Assembleia, de forma responsável e altaneira, sempre

abraça as causas sociais  de Minas e do Brasil,  e assim, de maneira muito firme,

republicana e patriota, abraça a questão da mineração. Espero que deste momento

magnânimo sejam extraídos frutos extraordinários para melhorar a vida dos mineiros

e, certamente, de todos os brasileiros. Portanto, deputado Gabriel Guimarães, por

gentileza, tenha a bondade de conduzir os trabalhos, certamente com muito brio e

muita qualificação. Desejo a todos muito sucesso. Mãos à obra por um Brasil mais

solidário, mais justo e que dê oportunidade a todos os brasileiros.

O presidente (deputado Sávio Souza Cruz) - Com a palavra, o coordenador dos

trabalhos, deputado federal Gabriel Guimarães.
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Palavras do Coordenador dos Trabalhos

O coordenador (deputado federal Gabriel Guimarães) - Boa tarde a todos, amigas e

amigos presentes neste importante dia da nossa comissão especial, constituída para

debater e aprovar o novo marco regulatório da mineração.

Quero, Helenílson, por seu intermédio, agradecer a parceria tão importante com o

Estado do Pará. Minas e o Pará, secretária Dorothea, como V. Exa. sabe muito bem,

são  os  maiores  estados  mineradores  e  têm,  por  equilíbrio  econômico,  parcerias

históricas,  políticas  e até  mesmo -  recentemente  descobri,  Helenílson,  uma outra

grande parceria - na área gastronômica. Então Minas e Pará já são parceiros em

grandes temas, passando até por questões culturais dos dois estados. Minas e Pará

têm  papel  fundamental  no  novo  marco  da  mineração.  O  nosso  estado  e  o  Pará

sabem da responsabilidade que têm ao debater esse assunto, que vai transformar a

história  dos  dois  estados.  Mas,  sem  sombra de dúvida,  vai  contribuir,  como tem

contribuído,  com  o  desenvolvimento  do  País.  Então  agradeço-lhe  muito,  vice-

governador Helenílson, não apenas pela sua presença neste debate como grande

conhecedor da matéria, mas também como fiel parceiro e grande amigo que acredita

na importância dessa parceria.

Quero também, secretária Dorothea, agradecer, por sua presença, a participação

do governo do Estado de Minas Gerais, que tem sido fundamental na promoção do

debate, do diálogo. O Estado de Minas é fundamental nessa discussão. O governador

Antonio Anastasia tem colocado toda a sua equipe, tanto na área de desenvolvimento

econômico quanto na de mineração, como parceira da nossa comissão. Então, muito

obrigado. Leve um abraço ao governador Anastasia.

Queria agradecer também ao Carlos Nogueira, representante do ministro Edison

Lobão  neste  debate.  Tem  sido  um  grande  parceiro,  acompanhado  todas  as

audiências  da  nossa  comissão  pelo  Brasil  e  está  hoje  em  Minas,  participando e

demonstrando, vice-governador Helenílson, que essa matéria é de interesse nacional.

O  governo  da  presidenta  Dilma  encaminhou  um  projeto  de  lei  a  partir  das

discussões,  dos  debates,  do  conhecimento  do  governo  sobre  o  assunto.  Mas  a

presença do Carlos Nogueira, do Telton Correa, dos representantes do DNPM, do

Marcel  e  de  todos  os  que  compõem  o  Ministério  de  Minas  e  Energia  é  uma
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demonstração do governo federal  de  que  não existe  projeto  pronto  nem perfeito.

Existe uma ideia do governo federal a partir de estudos, dentro do que entende ser

importante para o Brasil. Mas a presença dos representantes do Ministério de Minas e

Energia  é  uma  demonstração  de  que  o  projeto  pode  ser  aperfeiçoado,  e  esse

ministério estará presente neste debate.

Queria  cumprimentar  e  agradecer  também  à  pessoa  do  deputado  Leonardo

Quintão,  que  tem  sido  um  grande  lutador  e  defensor  do  diálogo,  tem  buscado

construir seu relatório não apenas a partir de seu conhecimento da matéria, que é

vasto,  mas  tem  trabalhado  pela  construção  de  um  texto  que  represente  a

necessidade e os anseios do nosso país. Então parabéns ao deputado Leonardo

Quintão.

Não poderia deixar de agradecer também aos dois autores do requerimento que

nos proporcionou esta audiência de hoje:  o deputado Padre João,  que é do meu

partido,  o  PT.  Ele  teve  um  problema  pessoal,  mas  está  a  caminho  da  nossa

audiência. E esse grande conhecedor da matéria, deputado Jaime Martins. De forma

muito  breve,  queria  agradecer  também  aos  deputados  Aracely  de  Paula,  Luiz

Fernando Faria,  Bernardo Santana de Vasconcelos,  Vitor  Penido,  Mário  Heringer,

Fábio Ramalho, Marcos Montes, Weliton Prado, João Magalhães, Eduardo Azeredo,

Paulo Abi-Ackel, Geraldo Tadeu, Renato Andrade e Rodrigo de Castro. Fiz questão de

nominar todos os deputados federais do nosso estado, que, independentemente de

coloração partidária ou de qualquer discussão política, têm buscado a construção de

um texto que corresponda aos anseios de nosso estado. Então,  queria agradecer

muito  a  esses  parlamentares,  que  são  grandes  parceiros  de  trabalho  e  estão

trabalhando na busca de um texto que represente os objetivos do País, com o marco

da mineração.

Queria cumprimentar nosso deputado Sávio Souza Cruz, meu quase conterrâneo,

agradeço sua presença, e o deputado Ivair Nogueira, e lembrar sobre a participação

de um representante dos movimentos sociais à Mesa, o Sr. Wilson Luiz, da Fetaemg,

e  do  deputado  Durval  Ângelo,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da

Assembleia,  que  muito  nos  tem  ajudado  na  construção  do  diálogo  com  os

movimentos sociais. Cumprimento e agradeço também a presença dos prefeitos, na
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pessoa do Celso Cota, do Anderson Cabido, da Amig e Amib, respectivamente.

Iniciando nossos trabalhos, queria dizer  a vocês que esta audiência de hoje, do

Estado, para nós, de Minas, é a principal audiência, mas, para toda a comissão, é

uma das mais esperadas. O Estado é fundamental para o setor mineral, pois é um

estado que cresceu justamente com a atividade mineral  desde o ciclo do ouro, o

marco  regulatório,  Jamil,  da  época  do  Quinto  do  Ouro.  Nosso  estado  tem  sido

fundamental.  Não  é  por  outra  razão  que  nosso  estado  leva  o  nome  da  nossa

atividade mineral e do nosso marco regulatório: Minas Gerais. As minas de todos é o

marco regulatório  que deu origem ao nosso nome. Hoje nosso estado é o  maior

produtor de minério de ferro e de outros recursos minerais. É um estado fundamental

na construção deste debate.

Então, agradeço a cada um de vocês, que são os conhecedores da matéria, que

conhecem  esse  assunto  como  poucos,  quer  como  moradores  de  uma  região

mineradora,  quer  como trabalhadores  do  setor;  seja  o  setor  produtivo,  sejam  os

representantes dos municípios ou dos órgãos que compõem o setor. Como mineiro

que sou, como presidente da comissão, com a responsabilidade que tenho, tenho a

certeza de que esta será uma excelente e importante tarde de trabalho. Parabéns a

vocês pela presença, muito obrigado.

Vamos iniciar nossa tarde de trabalho. Com a palavra, o deputado federal Jaime

Martins, para falar em nome dos autores do requerimento. Agradeço-lhe seu trabalho,

sua condução,  sua postura firme em nossa comissão.  Solicito  a todos que sejam

breves na saudação.

Palavras do Deputado Federal Jaime Martins

Obrigado, deputado Gabriel. Boa tarde. Saúdo as autoridades da Mesa, de forma

coletiva, pois todos já foram nominados. Como me deram apenas 1 minuto, devo ser

o mais objetivo possível, saudando também todos os deputados desta Casa, todos os

prefeitos e ex-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, dirigentes de entidades

de  classe.  Foi  uma  alegria  e  uma  satisfação  poder  aprovar  na  comissão  o

requerimento para realização deste debate neste que é o Estado da mineração por

excelência.  Quem  nasce  em  Minas  nasce  mineiro,  nasce  “mineirando”,  portanto

temos em nosso sangue essa atividade econômica.
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Tenho  estudado  esse  tema  há  quase  uma  década,  datando  de  2006  minha

indicação à presidência da república para a criação da Agência Nacional de Recursos

Minerais - em similaridade a outros segmentos econômicos, como energia elétrica e

petróleo,  que  já  possuem  suas  agências  -  e  a  criação  do  Conselho  Nacional  de

Política  Mineral.  Também tenho demandado uma atualização do nosso código de

mineração, que é de 1967. Ele tem sido atualizado ao longo do tempo, mas existem

correntes  jurídicas  que  defendem  que  a  nossa  concessão  mineral  não  está

adequadamente recepcionada pela Constituição de 1988.

Temos publicado um caderno de altos estudos. Fui coordenador, no Conselho de

Altos Estudos da Câmara Federal, de um estudo em que promovemos um seminário

por meio da TV Câmara. Dali surgiu a publicação de um caderno de altos estudos

exatamente sobre esse marco regulatório. Colhemos opiniões de experts no assunto,

especialistas  de  diversas  áreas,  inclusive  opiniões  contraditórias  para  fazer  essa

publicação. Fizemos uma cartilha em linguagem simples, que está sendo distribuída a

todos que desejarem, em que colocamos o tema em linhas gerais.

Essa é uma atividade fundamental  para o nosso estado e o nosso país,  sendo

preciso que se remunere adequadamente. O minério não dá duas safras, precisamos

colhê-lo de forma seletiva e adequada, deixando aos nossos estados, municípios e

país  a  justa  remuneração  pela  sua exploração.  Esclareço desde  já  que não  sou

contra a atividade mineradora, pelo contrário, ela é fundamental, mas precisa ter a

segurança jurídica necessária para promover seus investimentos. É uma atividade

quase  sempre  de  alto  risco,  mas  também  tem-se  mostrado  atividade  rentável.

Portanto, por ser até uma atividade de alto impacto ambiental, é preciso que todas as

mitigações sejam feitas da forma adequada, e que também as populações atingidas

pela mineração recebam essa justa remuneração.

Tenho proposto e discutido a desconstitucionalização da Lei Kandir para os setores

de produtos naturais não renováveis de modo geral. Penso que essa desoneração

deva  ser  um  pouco  mais  seletiva,  proponho  que  ela  seja  feita  pelas  próprias

assembleias, até em relação ao ICMS. E defendo uma inversão do que fazemos hoje.

Damos  todas  as  isenções  possíveis  para  as  exportações,  com  isso  estamos

reduzindo a cadeia produtiva junto à indústria brasileira.
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Para a indústria brasileira, a carga tributária é extremamente elevada, isso quando

as minerações vendem para a indústria brasileira. Entretanto, todas as desonerações

buscam  favorecer  a  exportação  de  nossos  produtos  naturais  ao  invés  de  sua

industrialização aqui no País.

O objetivo desta audiência pública é muito mais ouvir as comunidades, as pessoas,

a Assembleia,  as  lideranças,  os prefeitos.  Nosso relator  e nosso presidente estão

cansados de nos ouvir todos os dias na Câmara Federal, porque estamos juntos na

comissão, neste debate, que já se prolonga por alguns meses.

Então,  presidente, agradeço a oportunidade de usar a palavra e saúdo a todos.

Espero que efetivamente tenhamos uma tarde e até um princípio de noite de bons

debates, de boas ideias. Nosso relator, deputado André Quintão, tem se mostrado

muito acessível em receber sugestões até ele levadas. Será uma tarde e uma noite

de excelente trabalho para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  deputado  Jaime  Martins.  Com  a  palavra,  o

deputado Leonardo Quintão, relator da matéria.

Palavras do Deputado Federal Leonardo Quintão

Bom dia. Parabenizo e agradeço ao presidente Dinis Pinheiro, que abriu a Casa

para  nos  receber.  Cumprimento  todos  os  deputados  presentes,  na  pessoa  do

deputado Sávio  Souza Cruz,  presidente da  Comissão de Minas  e Energia,  assim

como o 1º-vice-presidente, deputado Ivair Nogueira.

Agradecemos  ao  companheiro  Helenílson,  vice-governador  do  Pará,  que  está

sempre presente contribuindo conosco. Da mesma forma, agradecemos à secretária

Dorothea Werneck que, neste ato, representa o Exmo. Sr. Antonio Augusto Anastasia,

governador  do  Estado.  Abro  um  parêntese,  secretária,  para  agradecer  muito  ao

Estado, que está nos dando total apoio, está sempre presente em nossas audiências

públicas,  nos  subsidiando  com  dados  necessários  e  importantes.  Isso  mostra  a

relevância dessa matéria para o Estado e a parceria que o Estado tem com a Câmara

dos Deputados.

Agradecemos ao secretário Carlos Nogueira, neste ato representando o ministro

Edison Lobão.  Secretário,  agradeça ao ministro  novamente  por  estar  participando

efetivamente conosco destes debates e destas audiências públicas. Isso nos ajudará
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na  acomodação  das  372  emendas,  que  temos  de  debater  daqui  para  frente,  na

conclusão desta matéria, na Câmara dos Deputados. Cumprimento todos os prefeitos

presentes, na pessoa do prefeito Damon, da cidade de Itabira, que se faz presente.

Ele representa uma das maiores cidades mineradoras de Minas Gerais e do Brasil.

Senhoras e senhores, agradeço a oportunidade e a participação de todos. É nossa

obrigação  estar  aqui  debatendo  com  vocês,  representantes  do  meio  ambiente,

representantes  das  comunidades  impactadas  pela  mineração,  representantes  dos

pequenos,  médios e grandes empreendedores da mineração neste estado. Nosso

grande  desafio  nesse  projeto  é  garantir  a  criação  de  uma  agência  que  tenha

orçamento adequado para a mineração. Hoje o DNPM é um departamento que não

possui orçamento porque, infelizmente, sofreu um corte orçamentário neste ano que

está  inviabilizando  o  setor  mineral  no  Brasil.  Temos  hoje  milhares  de  processos

parados no DNPM por falta de pessoal  para analisá-los. Hoje centenas de visitas

deveriam ser feitas no Estado de Minas Gerais; todavia, não temos orçamento nem

para  financiar  a  gasolina,  nem  para  manter  o  motorista.  Infelizmente,  o  corte

orçamentário deste ano, feito pelo Ministério do Planejamento, está inviabilizando as

visitas técnicas que os técnicos do DNPM têm de fazer.

Secretário Carlos Nogueira, estamos contando muito com apoio do Ministério de

Minas  e  Energia  para  que  esta  semana  mesmo tenhamos  mais  uma rodada  de

debates com o Ministério do Planejamento, para que seja recomposto o orçamento do

DNPM, a fim de que possamos concluir o ano fiscal e voltar a deixar bem o setor

mineral  brasileiro.  Minas  Gerais  é  o  maior  estado  de  mineração  deste  país.

Infelizmente, a falta de estrutura do departamento está inviabilizando novos projetos

de mineração em Minas. Isso é inaceitável.

Há um segundo ponto  sobre  o  qual  quero falar  neste  Plenário  hoje.  Temos de

garantir  aos  pequenos  e  médios  investidores,  às  empresas  que  investem  em

pesquisa neste país o direito, sim, de prioridade, porque não podemos inviabilizar o

setor mineral neste país.

Estamos  estudando,  com  todos  os  representantes  das  pequenas  empresas

mineradoras e das empresas que investem em pesquisa,  a possibilidade de uma

redação no nosso relatório, para que possamos garantir essa transição no projeto.
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Estamos discutindo também a necessidade de garantir a pesquisa científica no nosso

projeto. Para vocês terem ideia, senhoras e senhores, temos no Cetem, um instituto

que  faz  as  pesquisas  tecnológicas,  um  orçamento  de  apenas  R$38.000.000,00.

Fazendo  um  paralelo,  a  Embrapa,  que  é  a  Empresa  Brasileira  de  Pesquisas  da

Agricultura, está com o orçamento de R$2.000.000.000,00. Pergunto a V. Exas.: o

que seria da agricultura brasileira, se não tivéssemos há 20, 30 anos e, atualmente,

uma Embrapa pujante para fazer suas pesquisas e ajudar a agricultura brasileira a

melhorar sua competitividade? Para tanto, defendo também que devemos melhorar o

orçamento do Cetem. Por exemplo, em Araxá há a produção da liga de nióbio, da

CBMM, uma empresa de extremo sucesso, que hoje ajuda no desenvolvimento do

nosso estado, porque ele tem uma participação nessa empresa. Temos de investir em

pesquisa tecnológica, para avançar no desenvolvimento, em Minas Gerais e no País,

e para o aproveitamento das terras-raras e de outros minérios também. Devemos

investir em pesquisa.

Para  concluir,  queremos  inovar  no  nosso  relatório,  queremos  dar  o  direito  ao

pequeno e médio empreendedor de ter seu direito minerário devidamente certificado

no País. Com isso, nós lhes daremos garantia do direito minerário, para ajudá-los a

fazer captações financeiras aqui no Brasil mesmo, não tendo de ir ao Canadá e à

Austrália para financiar pesquisas. O desenvolvimento e suas lavras serão feitos aqui

no Brasil.

Senhoras e senhores, queremos, neste relatório, fazer com que a mineração em

Minas Gerais seja uma mineração sustentável,  respeitando o meio ambiente e as

comunidades  afetadas.  Queremos  também  que  a  alíquota  seja  de  até  4%.  A

comissão está demandando muito de mim, como relator, para que isso seja incluído

devidamente  em  nosso  projeto  e  para  que  sejam dadas  condições  aos  prefeitos

mineradores de inovar, de colocar um percentual no nosso projeto; além disso, para

que  as  prefeituras  possam  atender  às  comunidades  impactadas  em  outros

municípios,  que  tenham  uma  estrada  férrea,  como  já  possuem  os  Estados  do

Maranhão e de Minas Gerais e também para que tenham não uma mineração, mas,

uma barragem de rejeito. Temos de debater isso exaustivamente.

Como relator, quero garantir à Assembleia Legislativa, aos deputados, à Comissão
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de  Minas  e  Energia  e  a  todos  os  representantes  do  meio  ambiente  e  das

comunidades  impactadas  que  estamos  aqui  para  ouvi-los,  para  acolher  suas

sugestões. Logo após, retornaremos a Brasília, para concluir o relatório ainda este

ano. Esse é o grande clamor de Minas Gerais, dos prefeitos, dos vereadores, das

comunidades impactadas e do setor de meio ambiente. Senhoras e senhores, muito

obrigado, e que Deus nos abençoe neste debate de hoje.

O coordenador -  Obrigado, deputado Leonardo Quintão.  Agora, vamos passar a

palavra  aos  deputados,  membros  da  comissão,  para  uma saudação  breve,  de  3

minutos.

Palavras do Deputado Federal Vítor Penido

Agradeço, meu caro presidente desta Comissão Especial de Mineração, deputado

federal  Gabriel  Guimarães;  caros  parlamentares do nosso estado,  com quem tive

oportunidade de estar  aqui,  no período da Constituição,  de 1987 a 1988;  demais

membros da Mesa; nosso querido vice-governador do Pará, que, sem dúvida, tem

contribuído  demais  na  discussão  do  novo código  de mineração;  nossa imprensa;

entidades participantes, empresários e todos vocês. É uma satisfação muito grande

estar aqui hoje nesta Casa como membro da Comissão Especial da Mineração.

Sabemos a importância deste momento em que nossa presidenta da República

encaminha à Câmara dos Deputados proposta do novo marco regulatório. Sabemos

que os municípios de Minas e do Brasil, sem dúvida, estão atentos principalmente ao

que se refere às alíquotas, aos tributos e à compensação financeira. A vida desses

municípios... Ai dos municípios mineradores de Minas Gerais se não fosse a Cfem.

Falo como ex-prefeito de Nova Lima. Se não tivesse mineração, não tivesse mina de

ouro, não tivesse a Vale do Rio Doce hoje, antes MBR, com certeza Nova Lima não

teria a qualidade de vida que tem hoje.

O importante é saber medir a água e o fubá, pois, sabemos perfeitamente que de

tudo o ser  humano precisa:  para plantar,  precisa do  minério;  para  podermos nos

alimentar, temos o minério. Precisamos ter muita seriedade nessa discussão. Sem o

minério, é impossível atender à sobrevivência do ser humano.

Estou aqui não de forma demagógica, mas de forma correta, como parlamentar,

deputado federal eleito pela segunda vez, para expressar a minha posição em defesa
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de bons projetos que venham a satisfazer nossa sociedade, de forma correta, não

demagógica. Essa é minha posição tranquila e serena, respeitando posições, como

espero que respeitem o meu posicionamento, com algum conhecimento. Vou além.

Sei, sim, que a proposta, conforme falaram o nosso presidente e o nosso relator, tem,

sem dúvida, de avançar. Temos uma discussão muito ampla pela frente. Gostaria -

não nos próximos 15 ou 30 dias, pois é quase impossível conseguir isso - do melhor

para  o  nosso  país  e  para  nosso  povo.  Deixo  aqui  minhas  palavras,  sérias,  não

demagógicas, respeitando o posicionamento de qualquer cidadão. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Peço  ao  público  deste  Plenário  que  escute  os  parlamentares

presentes. Participamos aqui de uma audiência da comissão. Todos são muito bem-

vindos. Qualquer manifestação é legítima, mas estamos no Plenário, portanto solicito

a todos que nos ajudem a dar continuação à reunião. Convido o deputado Marcos

Montes, vice-presidente da comissão especial, a fazer sua saudação.

Palavras do Deputado Federal Marcos Montes

Boa tarde a todos e a todas. Caro presidente Gabriel Guimarães, na sua pessoa

cumprimento os componentes da Mesa, inclusive o vice-governador do Pará, hoje

nosso grande amigo; e a secretária Dorothea - leve o nosso abraço ao governador,

que tem colaborado, de forma sustentável, com todos nós; e o Carlão, que representa

o Ministério de Minas e Energia.

Rapidamente  quero  relatar  o  trabalho  dessa  comissão,  principalmente  do

presidente Gabriel Guimarães e do relator Leonardo Quintão. Estou na Câmara dos

Deputados  há  algum  tempo,  fui  prefeito  da  minha  cidade,  Uberaba,  que  não  é

mineradora.  Na Câmara,  só conheço o trabalho de uma comissão especial  como

essa, que visitou praticamente o Brasil inteiro. Todas as semanas, o presidente e o

relator estiveram em algum estado.  Hoje, praticamente encerramos as visitas com

esta comissão, em Minas Gerais, estado que, junto com o Pará, tem a maior reserva

mineral do Brasil. Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicio minha fala agradecendo ao

governo de Minas, na pessoa da secretária Dorothea.

Sr.  Carlão,  representante  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,  diferentemente  de

quando travamos a luta do código florestal - com muito orgulho, eu fazia parte dessa

comissão  que  visitou  todo  o  Brasil  -,  contamos  agora  com  o  apoio  técnico  do
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ministério, o que nos permite elaborar um grande relatório que promova as mudanças

de que precisamos. O que queremos é muito claro e objetivo. Precisamos realmente

manter  a  segurança  jurídica.  Este  país  quer  ser  grande,  quer  dar  condições  de

trabalho a todos os cidadãos, que vivem diariamente em seus municípios e buscam a

sobrevivência. É muito importante oferecer segurança jurídica, incentivar a pesquisa,

especialmente numa atividade de altíssimo risco como a mineração. Temos de fazer

com que as pesquisas estejam nas mãos de pessoas que já possuem conhecimento.

Carlão, tenho a certeza de que o próprio governo não conseguirá realizar todas as

pesquisas sozinho. Com a ajuda de V. Exa., podemos sim, dividir as experiências de

pesquisa entre aqueles que já estão nessa luta há muito tempo e o próprio governo,

que agora quer realmente participar e ajudar, assim como todos nós.

Não podemos retirar a competitividade das nossas empresas. O segmento dá ao

Brasil  o  equilíbrio  na  balança.  Precisamos  que  essas  empresas  tenham

competitividade,  a  exemplo  das  empresas  canadenses,  australianas  e  de  outros

países.  O  relatório  terá  de  ser  altamente  equilibrado,  altamente  sustentável,

altamente voltado à questão social, mas também altamente voltado às riquezas que

nos geram condições de oferecer educação e saúde a todos.

Estou alegre por estar aqui hoje e por participar desse movimento. Digo claramente

que esse projeto do marco regulatório da mineração, nas mãos do presidente, do

relator  e  dos  membros  da  comissão,  será  um  documento  equilibrado,  que  dê

sustentabilidade  social,  ambiental  e  econômica  ao  nosso  país,  valorizando  as

pequenas, médias e grandes empresas. Muito obrigado.

O coordenador - Obrigado, deputado Marcos Montes. Com a palavra, o deputado

federal Mário Heringer. Enquanto o aguardamos, agradecemos as presenças dos Srs.

Jackson Campomizzi e Jarbas Soares Júnior, procuradores do Ministério Público. O

Dr. Jarbas teve uma atuação muito importante na área de meio ambiente.

Palavras do Deputado Federal Mário Heringer

Muito  obrigado,  presidente.  Boa  tarde,  senhoras  e  senhores.  Serei  breve.

Cumprimento a única mulher  da Mesa, a nossa ministra Dorothea Werneck, atual

secretária, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes. É bom tê-la aqui

conosco.
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Farei  um breve relato porque o que se discute aqui  hoje é a mineração.  Minas

Gerais tem outras atividades. Sou de uma região que não tem absolutamente nada a

ver com a mineração, minha região é de cafeicultura. Às vezes, escutamos algumas

pessoas dizerem que infelizmente vivemos essa monocultura, infelizmente só temos

o  café.  Pois  eu  costumo  dizer  que  felizmente  temos  o  café  e  outras  fontes

econômicas  em  outras  regiões  do  Estado.  O  nome  “Minas  Gerais”,  muito

significativamente, deve-se à sua principal atividade.

O que quero e já estamos fazendo lá - aí quero render homenagens ao Gabriel e ao

Leonardo Quintão  -  é  um trabalho  pensando  em alguns pontos principais  para o

progresso do nosso país e da nossa gente. Primeiro, é preciso dar condição para que

esse  dinheiro  arrecadado  dessa  mineração  tenha  uma  destinação  própria,  um

objetivo próprio e que possa ser revertido de uma maneira equilibrada e boa para o

desenvolvimento social e econômico do país. Não é mais um negócio predatório.

Segundo, não podemos admitir que, sendo uma atividade de colheita única, essa

colheita  seja  abandona  no  final,  como  também  seja  abandonada  definitivamente

aquela área explorada.  Ela tem de ser revitalizada, precisa ser  recuperada e não

pode ser abandonada.

Outra  coisa  muito  importante:  que  acabe  aquela  corrida  de  que  quem  chegar

primeiro terá direito àquele pedaço de lavra, fará uma reserva de mercado e ficará

escondido  com aquilo  durante  anos e  anos esperando o  momento  oportuno para

fazer negócio. O que iremos buscar - e espero que todos os senhores reconheçam o

trabalho desta comissão e digo com toda a tranquilidade e carinho a todos vocês que,

até agora, pelo que me consta, ninguém ali trabalhou por interesse pessoal ou próprio

- para Minas Gerais e principalmente para a equipe do Pará - inclusive, está aqui

presente o vice-governador de lá - é o marco definitivo que possa mudar a história da

mineração e a história social deste país. Um grande abraço a todos vocês.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  deputado  Mário  Heringer.  Quero  agradecer  a

presença do secretário  Pier  Senesi,  da Prefeitura de Belo Horizonte;  do vereador

Cássio, de Patrocínio; e da imprensa. Neste momento, passo a palavra ao deputado

federal Renato Andrade, membro da comissão.
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Palavras do Deputado Federal Renato Andrade

Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado federal Gabriel Guimarães, presidente

dessa comissão tão importante; o relator  Leonardo Quintão; o vice-governador do

Pará, que está nos prestigiando nesta tarde; a Sra. Dorothea Werneck, secretária,

representando  o  nosso  querido  governador  Antonio  Anastasia,  que  é  um  grande

parceiro;  todos  os  deputados  federais  e  demais  membros  da  Mesa.  Enfim,

cumprimento todos que estão aqui prestigiando esta tarde de trabalho.

Estou começando agora na política como deputado federal  e,  para mim, é uma

honra muito grande poder  participar  do Novo Marco Regulatório  do Minério neste

país. Temos de conciliar os interesses econômicos, o meio ambiente e, sem dúvida

alguma, o lado social. Acho que isso tudo é importante para o desenvolvimento do

nosso país. No que depender de mim, pode contar, viu, presidente? Estarei sempre

junto participando das reuniões, trabalhando para que tenhamos um Estado de Minas

cada vez melhor e, sem dúvida alguma, um país de primeiro mundo. Muito obrigado.

Um grande abraço a todos.

O coordenador - Obrigado, deputado Renato Andrade. Com a palavra, o deputado

Paulo Abi-Ackel, a quem passo a palavra para fazer a sua saudação neste encontro.

Enquanto o deputado Paulo Abi-Ackel se dirige à tribuna para falar, quero agradecer a

presença  do  Cefet,  que  também  tem  sido  um  grande  parceiro  neste  debate.

Costumamos dizer que minério só dá uma safra, mas a pesquisa e a tecnologia têm

contribuído para aquilo que não era minério. Com a pesquisa, com a valorização do

desenvolvimento e da inovação, aquilo que não era minério, que era bacia de rejeito

passou a se tornar minério.

Palavras do Deputado Federal Paulo Abi-Ackel

Meu caro presidente da comissão, deputado Gabriel Guimarães; ilustre secretária

de  Desenvolvimento  Econômico  Dorothea  Werneck;  Srs.  Deputados,  senhoras  e

senhores, instituições aqui presentes, como vocês viram, mal pude me ambientar e já

fui convocado para proferir aqui poucas e rápidas palavras. Serei muito breve. Não

terei condições de falar de cada uma das entidades da sociedade civil organizada que

se fazem presentes, porque cheguei há pouco tempo, meu caro presidente. Porém,

darei uma palavra muito rápida e otimista em relação à discussão do marco civil da
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mineração.

Nós, que somos desta comissão, temos um grande desafio. Sou da Comissão de

Minas e Energia da Câmara dos Deputados, há muitos anos. Penso que temos uma

responsabilidade muito grande, que é compatibilizar os interesses do meio ambiente,

da indústria, da segurança do trabalhador, da proteção aos interesses econômicos do

município, da destinação dos recursos oriundos da extração mineral.

Enfim,  nesse debate  tão  multifacetado,  e  por  isso  mesmo tão  entusiasmante,  é

fundamental que tenhamos a maior participação possível da sociedade organizada.

Vejo, com muita satisfação, a presença de muitos segmentos que aqui consigo atingir

com  o  olhar.  A Mesa  está  muito  prestigiada,  com  muitos  parlamentares,  com  o

prefeito de Mariana, com o nosso correligionário Celso Cota, do PSDB. A comissão

está muito bem representada, na presidência e na relatoria, pelos deputados Gabriel

Guimarães e Leonardo Quintão. O trabalho é muito sério e profundo. Vejo que, nesta

primeira etapa, a Mesa da comissão tem se dedicado a ouvir. Logo depois, haverá a

etapa da organização dos trabalhos para a deliberação de um texto que possa ser

votado no plenário da Câmara dos Deputados, de forma higienizada, harmonizada,

organizada. É assim que deve ser, é assim que vamos conseguir atender aos anseios

de todas as partes interessadas, principalmente da indústria, porque temos de nos

preocupar  com ela,  pois  é  fonte  de  grandes  divisas  para  o  Brasil.  Não  podemos

perder a competição internacional com países como o Canadá, África do Sul e Índia,

que também têm riquezas minerais.

Num foco, repito, está a segurança do trabalhador; em outro foco, esse tão caro,

tão vital e importante para nós, está a questão do meio ambiente; e depois a questão

da preservação dos municípios, já que a mineração dá apenas uma safra. E temos de

tomar muito cuidado com a recomposição das áreas mineradas, dentre tantos outros

aspectos,  como  o  aumento  da  Cfem,  de  como será  esse  recurso  e  qual  a  sua

finalidade. Ele será aplicado na infraestrutura, na educação, na saúde? É um debate

muito  amplo,  vasto  e  apaixonante.  Seria  ainda  melhor  que  os  deputados  e  os

membros das entidades interessadas pudessem estar aqui conosco.

Quero  fechar  minhas  palavras  com  uma saudação  muito  especial  àqueles  que

fazem parte da Casa do Povo de Minas Gerais, o Legislativo Estadual, representado
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por tantos deputados que vejo daqui de cima. Seria deselegante esquecer um ou

outro,  então  um  abraço  a  todos.  Vamos  fazer  com  que  esta  tarde  seja  muito

importante  para  o  debate  desse  tema na  Assembleia  Legislativa,  Casa  do  Povo

mineiro. Muito obrigado a todos.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  deputado  Paulo  Abi-Ackel.  Com  a  palavra,  o

presidente da  Comissão de Minas e Energia da  Assembleia Legislativa,  deputado

Sávio  Souza  Cruz.  Antes,  quero  agradecer  a  presença  do  Leandro  Henriques,

Presidente da ACMinas Jovem, e do Sr.  Jamil  Cury,  grande conhecedor  do setor

mineral e do melhor aproveitamento da região, a quem agradeço a presença. Estou

vendo aqui amigos do Norte de Minas. Obrigado também pela presença.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Quero  cumprimentar  os  componentes  da  Mesa,  nas  pessoas  do  presidente  da

comissão especial, o deputado Gabriel Guimarães, bem como o relator da matéria,

deputado  Leonardo  Quintão,  além  dos  autores  do  requerimento,  cuja  aprovação

resultou  na  realização  desta  audiência,  deputados  Jaime  Martins  e  Padre  João.

Cumprimento ainda o vice-governador do Pará, Helenilson Cunha Pontes, que nos

honra com sua visita.

Gostaria de informar que recentemente, no dia 16 de setembro, a Comissão de

Minas  e  Energia  da  Assembleia  de  Minas  realizou  uma  audiência,  digamos,

preparatória  para  trazer  as  observações,  as  sensações  e  os  sentimentos  que  o

código mineral desperta no principal Estado minerador do Brasil. Então, sem querer

ordenar ou hierarquizar os pontos que foram tratados, apenas historiando-os, tivemos

a presença do Sindiextra, que destacou três pilares constantes no atual código de

mineração que devem ser respeitados em uma nova legislação: respeito aos direitos

adquiridos, atratividade de investimentos e segurança jurídica.  O representante do

sindicato, Dr. Luís Márcio, pontuou ainda aspectos positivos do projeto, quais sejam:

uma definição mais abrangente de mineração, da pesquisa à recuperação ambiental

da área minerada; o tratamento de utilidade pública dispensado à mineração e seus

reflexos positivos, que isso, a seu juízo, teriam no licenciamento ambiental; a criação

do conselho nacional de política mineral e da agência nacional de mineração; e, por

fim, a instituição de um título único para pesquisa e exploração mineral, que, a seu
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juízo, retira incertezas de transição entre as etapas.

Por  outro  lado,  apontou  diversos  pontos  que  considera  como  prejudiciais  ao

desenvolvimento da atividade: não criação de modelo específico de exploração dos

bens minerais, pois está-se fazendo uma cópia do modelo adotado na exploração de

petróleo e de gás natural, o que resulta em omissões importantes para o setor e na

não  configuração  de  mecanismos  específicos  de  fomento  e  diretrizes  para  o

licenciamento  ambiental;  além  disso,  percebe-se  um  aumento  da  burocracia,

chamadas públicas, licitações e contratos de transição; aumento dos custos por meio

do aumento da Cfem e da criação do bônus de assinatura e do bônus de descoberta.

Há ainda perspectiva  de  haver  participação do governo no resultado da lavra.  O

aumento do custo poderia implicar a redução da competitividade do setor; uma certa

"subjetividade"  do  projeto,  que  deixaria  muitas  definições  importantes  para  a

regulamentação  posterior,  outorga  de  títulos,  fixação  de  área  para  licitação,

renovação de contratos e cessão de direitos; busca do Estado em ter uma espécie de

monopólio da pesquisa mineral por via do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, que,

no entendimento unânime dos presentes, não estaria preparado para assumir essa

função; o fim do direito de prioridade, o que interferiria no comportamento livre do

mercado.

O  Sindiextra  ainda  afirmou  que  está  de  acordo  com  o  aumento  da  Cfem,

compromisso  do  setor  em  prol  das  prefeituras  que  necessitam  de  recursos  para

enfrentar os desafios trazidos pela mineração em seus territórios.

O  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Extrativas  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Ftiemg  -  destacou  ter  sido  a  primeira  vez  que  foram

convidados a participar do debate do novo marco regulatório da mineração. Afirmou

que não foram chamados pelo governo federal para debater a questão. Ponderou que

o  Ministério  Público  do  Trabalho  e  as  centrais  sindicais  também  deveriam  ser

chamados para participar da discussão e fez o seguinte questionamento: “Onde ficam

os trabalhadores e o meio ambiente dentro do novo código da mineração?”.

Destacou ainda problemas relacionados à saúde dos empregados, como a silicose,

aos acidentes de trabalho e à falta de um sistema mais eficiente de prevenção de

acidentes. Defendeu a instalação de um centro de referência da saúde do trabalhador
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nos  municípios  mineradores  e  também  a  criação  de  um  fundo  voltado  para  o

pagamento  de  verbas  trabalhistas  em  caso  de  falência  da  empresa.  Denunciou

empresas que não têm condições de fornecer alimentação aos trabalhadores.

O Sindicato da Indústria de Mármore e Granitos de Minas Gerais - Sinrochas -, que

também se fez presente, diz que o setor das rochas ornamentais ficaria sujeito ao

regime  de  autorização,  o  que  dá  a  entender,  na  sua  opinião,  que  o  direito  de

prioridade continuaria vigente. Ponderou que o tempo de vigência dos contratos de

autorização  constante  na  proposta,  de  10  anos,  é  muito  curto,  uma  vez  que  o

licenciamento ambiental muitas vezes demora de 4 a 5 anos. Apontou que o fim do

direito de prioridade propõe um contrato de duração insuficiente para a atuação das

empresas,  o  que  culminaria  em  um  retrocesso  nas  pequisas  minerais,  com  o

monopólio do governo na atividade.

Considera ainda que o alto valor  da taxa de fiscalização - TF - pode inviabilizar

pequenos  empreendimentos,  gerando  desemprego.  O  deputado  Luiz  Henrique

manifestou preocupação quanto a se buscar justiça na distribuição dos royalties.

O deputado Rogério Correia afirma que o novo marco regulatório da mineração

deve contemplar a implicação da atividade minerária na vida dos cidadãos, tais como

os agricultores familiares e os atingidos por barragens, além de se preocupar com as

questões  ambientais.  Questionou  a  utilização  dos  recursos  da  Cfem  em  Minas

Gerais.  Os R$49.600.000,00 serviram para pagamento da PPP do Mineirão -  não

mencionando o período de arrecadação. Conclui que de nada adiantará o aumento

da  Cfem.  Defendeu  que  a  nova  legislação  traga  uma  vinculação  clara  desses

recursos nas áreas ambientais e sociais. Demonstrou preocupação com a construção

de um mineroduto no Norte de Minas, em especial no que se refere à utilização de

recursos hídricos.

Por fim, me pareceu consensual na audiência pública que a comissão realizou o

aumento  da  Cfem  -  pois  já  há  basicamente  consenso  entre  os  atores  -,  e  há

preocupação com a destinação dos recursos arrecadados não só na repartição entre

os  entes  federados,  municípios,  estados  e  Federação,  mas  também  em  alguma

vinculação para as áreas sociais. Mencionou-se a saúde, a educação e a pesquisa

mineral.  Pensou-se  que  essa  vinculação  poderia  assegurar  alguns  recursos



606
____________________________________________________________________________

adicionais  para  que a  CPRM,  de  alguma forma,  se  preparasse  para  ampliar  sua

participação na pesquisa mineral, já que assumi-la de forma monopolista nos parece,

além de inconveniente, impossível, dada a sua estrutura atual.

Também  houve  uma  manifestação  de  preocupação  com  o  aumento  da  carga

tributária e se ponderou se o novo marco regulatório da mineração não poderia conter

uma vedação expressa para que outros entes federados não criem novos impostos

disfarçados de taxa, como fez recentemente o Estado de Minas Gerais, e não sei se

foi também o caso do Pará ou outros estados. A preocupação é que travestir como

taxa esses novos impostos que estão sendo criados - o que começou, infelizmente,

em Minas Gerais - poderia levar a uma avalancha de novas taxas, também pelos

municípios, já que quem tem entendimento de que o Estado poderia criar essas taxas

poderia também entender que os municípios poderiam fazer da mesma forma.

Por fim, ressalta que a estruturação dos regimes de concessão da exploração dos

bens minerais deve assegurar benefícios para o poder público, mas também para o

setor mineral. A ideia de se manter ou se criar um monopólio para pesquisa mineral

na CPRM é uma preocupação reiterada.

Em síntese, essa foi a tônica das discussões havidas no âmbito na Comissão de

Minas  e  Energia  da  Assembleia  Legislativa,  e  a  trazemos  à  consideração  da

comissão  especial.  Vou  fazer  a  entrega  da  síntese  ao  deputado  federal  Gabriel

Guimarães, e, junto com ela, vai uma síntese do Seminário Minas de Minas, realizado

há alguns anos na Assembleia de Minas. Houve um período longo de discussões e

um tempo de pensar o setor mineral de Minas Gerais. E disso surgiu a recriação, na

Assembleia Legislativa, da Comissão de Minas e Energia, que, embora tenha existido

no passado, era um paradoxo. Minas Gerais tem o mais pujante setor mineral do

Brasil,  mas até alguns anos atrás não tinha entre suas comissões permanentes a

Comissão de Minas e Energia.

Agradeço a oportunidade e passo ao deputado federal Gabriel Guimarães essas

duas sínteses. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Obrigado,  deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Recebemos  esse

documento que com certeza contribuirá muito com os trabalhos da nossa comissão.

V.  Exa.  tem conduzido  muito bem esse tema na Assembleia Legislativa.  Passo a
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palavra  ao  deputado  Durval  Ângelo,  que  tem  contribuído  muito  neste  debate  e

realizou algumas audiências públicas. Entre tantas coisas boas que fez, fez a Maria

Júlia, uma representante deste movimento tão importante. Muito obrigado, deputado

Durval Ângelo.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Obrigado.  Boa tarde a todos e a todas.  Uma saudação ao presidente e amigo,

deputado  Gabriel  Guimarães;  ao  relator,  deputado  Leonardo  Quintão;  ao  vice-

governador do Pará, Sr. Helenilson; e aos demais deputados e autoridades da Mesa.

Um filósofo, José Ortega y Gasset, falecido em 1955, expressou, num aforismo, a

seguinte questão: “Eu sou eu e minha circunstância e, se não salvo a ela, não salvo a

mim”. Então falarei aqui um pouco sobre quem sou e a circunstância que me traz

aqui. Sou deputado há 19 anos, 19 anos membro da Comissão de Direitos Humanos,

dois terços desse período presidindo-a. Então a minha vida está visceralmente ligada

à Comissão de Direitos Humanos. E a circunstância são os constantes debates que a

comissão  tem  travado  sobre  violações  de  direitos  humanos  praticadas  por

mineradoras em Minas Gerais.

Queremos, sim, um novo marco regulatório da mineração, mas que não olhe só o

minério que está na terra ou na água; que olhe também que, em cima dessa terra e

dessa água, ou ao redor dela, tem gente de carne e osso. Em cima dessa terra, há

comunidades  indígenas,  comunidades  quilombolas,  comunidades  originárias,  que

precisam ser respeitadas e ouvidas ao se elaborar o novo marco regulatório. Daí que

o regime de urgência retirado, mas aprazado com a data de votação, não resolve a

questão fundamental.

Queremos  também  um  novo  marco  regulatório  que  tenha  claro  que,  além  do

minério para o progresso e o desenvolvimento, temos de preservar nossas águas,

nossa fauna, nossa flora, que valem muito mais que o minério, até do ponto de vista

econômico. Um litro de água vale mais que um litro de minério, com toda certeza.

Nesses anos todos, Sr. Presidente, a nossa comissão tem ouvido muita gente que

vem discutir os efeitos e as consequências da mineração. É bonito falar do progresso

de Nova Lima. Mas esquecer dos silicóticos de Nova Lima? Há 17 anos, tive um

choque  ao  ver  que  um  homem  com  50,  70  anos  de  idade,  agregou  um  novo
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companheiro ao seu andar, um botijão de oxigênio, para não morrer em função da

sílica, da silicose que lhe acometeu. Por isso fizemos aqui, há 14 anos, uma CPI da

mineração em Nova Lima sobre os atingidos, os silicóticos.

Nesses anos ouvimos aqui sobre crianças exploradas no trabalho da pedra-sabão

em Ouro Preto, e lá estivemos com o Ministério Público do Trabalho para dizer que

ainda se usa trabalho infantil. Pensei que isso era esquecido, porque fiz uma reunião

há 12 anos na comissão,  e recebi,  há duas semanas,  denúncia  da Ftiemg sobre

Alpinópolis, que continua a exploração do trabalho infantil em atividade mineradora

neste Estado.

Nós, nestes anos todos, também ouvimos comunidades que querem preservar as

serras de Minas Gerais, como a Serra do Rola-Moça, a Serra da Gandarela, a Serra

da Moeda, o que não tem preço, não tem nada que vale isso neste mundo. Nestes 19

anos, ouvimos na comissão - por isso falo das minhas circunstâncias - os atingidos da

Vale do Rio Doce e da Anglo América que usam até de violência e pistolagem para

expulsar o povo de cima da área.

Sr. Presidente, não querendo alongar minha fala, termino lembrando-me do poeta

de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que, num poema, falando de quem ele era

e  da  circunstância  dele,  assim  se  expressou:  “Alguns  anos  vivi  em  Itabira,

principalmente nasci em Itabira, onde meu pai também nasceu. Por isso, sou triste,

orgulhoso, de ferro - 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas”. Ele termina

o poema de forma melancólica, pois viu acontecerem em Itabira os buracos na alma

dele e na alma do povo. Ele diz assim: “Itabira é uma fotografia na parede, mas como

dói”.

Portanto, minha gente, Srs. Deputados e Sr. Presidente, a quem estimo e respeito

muito, as minas das Gerais não podem só ser uma fotografia na parede, porque isso

doerá no Brasil.  Então, precisamos de um código minerário,  não das mineradoras

nem da tributação. Precisamos de um novo marco regulatório da mineração que leve

em conta gente de alma e corpo, gente bem concreta, que está aqui hoje. Obrigado.

O coordenador - Muito obrigado, deputado Durval Ângelo, meu grande amigo, a

quem  parabenizo  pelo  trabalho  na  Assembleia  à  frente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.  Com  a  palavra,  o  deputado  Fábio  Ramalho,  coordenador  da  bancada
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mineira na Câmara dos Deputados - nosso querido Fabinho.

Palavras do Deputado Federal Fábio Ramalho

Boa tarde. Estou aqui como coordenador da bancada mineira em Brasília. Quero

dizer que ela está representada aqui hoje por mais de 18 deputados, que vão ouvir e

levar  as reivindicações do povo mineiro.  Tenho a certeza de que cada um terá a

oportunidade de procurar cada deputado para solicitar  que leve as reivindicações.

Esse marco será  o  que estou  ouvindo.  Faremos o  marco regulatório  de  forma a

atender à comunidade, sobretudo ao povo de Minas Gerais. Podem ter a certeza de

que a bancada mineira está unida  nesse sentido.  Além disso,  podem confiar  que

teremos um marco destinado, sobretudo, ao povo de Minas Gerais.

O coordenador - Deputado Fabinho Ramalho, agradeço-lhe as palavras. Fazemos

justiça ao seu trabalho. Como coordenador, V. Exa. tem uma missão importante e

trabalhou para que essa comissão obtivesse uma composição como a que tem, com

a predominância  daqueles  estados  produtores.  Entre  eles,  o  nosso  estado  é  um

grande produtor.

Tenham a certeza de que o objetivo deste debate foi justamente dialogar com cada

um de vocês e, além disso, poder ouvir num espaço aberto, conforme temos feito na

nossa  comissão,  a  participação  de  cada  um  de vocês  que  conhece  o  setor.  Até

mesmo porque quem mais interessa para um setor não regulado é quem não quer

promover o diálogo com a sociedade. A regulação do setor tem um objetivo grande.

Quando você regula e há uma lei clara, sabe-se qual é o direito do povo e o dever de

quem faz parte do setor. Então, a melhor coisa para quem quer a defesa dos direitos

das pessoas é a regulação do setor.

A não regulação - e não vamos nos iludir com isso -, de qualquer que seja o setor,

beneficia quem não investe no setor, quem não respeita o direito dos trabalhadores,

os  direitos  ambientais  e  as  comunidades  atendidas.  Então,  isso  é  só  para  não

misturamos os discursos do bem com os que não querem o desenvolvimento de uma

riqueza nacional, porque tem de ser observado e levado em consideração tudo que

vocês defendem. Não vamos confundir defesa dos direitos da sociedade com não

regulação de um setor. Estamos debatendo um tema, um assunto, com base, e um

projeto que pode ser mudado, transformado, temos tempo e condições para fazer
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isso.  O mais  importante aqui  é que consigamos dialogar,  construir  com posições,

ideias e propostas objetivas. Quem está aqui hoje não está por acaso, mas porque

conhece o setor e se dedica a esse assunto.

O nosso objetivo, ao final  deste debate, é que consigamos construir  a partir  de

ideias, informações e ouvindo críticas, porque elas fazem parte da construção e das

melhores  propostas.  Este  debate  já  começou  com  calor,  participação  e  emoção.

Esse, sim, é o nosso objetivo ao trazer o debate à Assembleia de Minas.

Vamos iniciar  agora a fase de exposição,  deputado Padre João.  Mas,  antes  de

passar a palavra a V. Exa., que teve um problema em sua chegada -  e deixo os

nossos sentimentos pela perda do seu ente querido -, vou passá-la à Dra. Cristiana

Nepomuceno, primeira expositora do dia, minha querida amiga, grande conhecedora

desse assunto, destacada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela presidência da

comissão da OAB, que tem uma missão importante: participar dos grandes temas

nacionais. Muito obrigado, Dra. Cristiana, pela presença como representante da OAB.

A Dra. Cristiana conhece muito esse assunto. Ela tem em casa um grande exemplo, o

Dr.  Jarbas Soares.  O Jarbas coordenou a área de direito  ambiental  do Ministério

Público Federal, é um grande defensor do meio ambiente. Além das qualidades que

possui,  a  Dra.  Cristiana Nepomuceno é esposa desse grande amigo de Minas,  o

Jarbas Soares. Com a palavra, a Dra. Cristiana Nepomuceno.

Palavras da Sra. Cristiana Nepomuceno

Boa tarde. Cumprimento o presidente da comissão, deputado Gabriel Guimarães, e

o relator, Deputado Leonardo Quintão, nas pessoas de quem cumprimento os demais

participantes  da  Mesa.  Estou  aqui  em  nome  da  OAB  federal,  que  montou  uma

coordenação de estudos do novo marco de regulação da mineração. Estamos ainda

em  reunião,  por  isso  não  saímos  com  algo  definitivo.  Mas  a  OAB vai  privilegiar

sempre a constitucionalidade do projeto de lei, a manutenção dos contratos vigentes

e a segurança jurídica, porque não podemos ter uma área de indecisão.

Na parte do novo projeto que consta das agências, acho que elas vieram para ficar,

e  está  faltando  praticamente  a  de  mineração,  pois  temos  agências  de  energia,

telecomunicações,  petróleo  e  água.  Para  se  adequar  aos  outros  temas,  seria  a

agência de mineração. Acho que é hora de destacar a agência de mineração para
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que fique no molde das outras. Na energia, tínhamos o Dnaee, o departamento que

cuidava da área de energia, e hoje foi transformado na Aneel. No nosso caso, seria o

DNPM, que é o departamento da agência de mineração.

Minha fala é bem curta, porque tenho de dar aula agora, em Itaúna. Agradeço a

participação. Boa tarde a todos.

O  coordenador  -  Obrigado,  Dra.  Cristiana  Nepomuceno.  A participação  de  um

representante  da  Ordem dos Advogados do Brasil  foi  muito importante.  Agradeço

também a presença dos companheiros da UEE e do secretário adjunto da Fazenda,

Pedro Meneguetti.  Agora, com a palavra, o deputado Padre João,  que também é

autor desse requerimento.

Palavras do Deputado Federal Padre João

Deputado Gabriel Guimarães, na pessoa de V. Exa. quero cumprimentar todos os

que compõem esta Mesa, para economizar o tempo. Como V. Exa. dizia, nós também

- acho que isto é um consenso -  queremos avançar no marco regulatório,  pois a

insegurança jurídica da legislação e de todo o processo é pior e tem causado muito

dano ao nosso povo.

Sou testemunha, juntamente com o presidente da Comissão de Direitos Humanos

desta Casa,  deputado Durval  Ângelo,  e com nosso companheiro Rogério Correia,

que, aliás, requereu muitas audiências, do sofrimento e da angústia desse povo, seja

nesta Casa, seja pelo interior de Minas.

Temos de avançar no marco regulatório. Esse é o desfio que está colocado para

todos nós. Não podemos retroceder.  Agradecemos à nossa presidenta Dilma, que

retirou  a  urgência,  o  que  possibilita  que  nos  aprofundemos  no  debate,  ou  seja,

esperamos que a pressa não impeça o avanço indispensável para o nosso Brasil e,

sobretudo, para Minas Gerais. Isso é importante. Juntamente com o nosso relator, o

deputado Leonardo Quintão...

Junto  com  os  próprios  movimentos,  pude  apresentar  mais  de  10  emendas.

Reconhecemos  que  a  mensagem  que  chegou  à  Câmara  Federal  exigia  e  exige

grande aprimoramento desde seu primeiro artigo. Quando se colocam atividade de

utilidade  pública  e  de  interesse  nacional,  ela  se  sobrepõe  às  outras  atividades

fundamentais, como a própria agricultura familiar, o desenvolvimento socioeconômico
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em  nível  local,  até  mesmo  em  algumas  comunidades  tradicionais.  Isso  é  grave,

porque  queremos  o  desenvolvimento,  sim,  mas  um  desenvolvimento  social,

econômico e ambiental, levando em consideração todo o nosso povo. Até porque, se

o subsolo pertence à União, ele pertence a todos nós, brasileiros, e não somente a

uma minoria absoluta, a alguns que tiveram informação privilegiada, porque sempre

estiveram lá no poder, usando desse tipo de informação para ter monopólio de nosso

subsolo, que pertence a toda a Nação. Então, não é justo. Queremos avançar no

marco regulatório para garantir justiça social.

No modelo que está aí hoje, sabemos do sofrimento do nosso povo, que está sendo

assassinado,  por  depressão,  por  angústia,  porque começam  com uma sondagem

sem nenhuma informação, sem nenhum esclarecimento, e eles passam por uma via-

sacra terrível. Então, queremos avançar.

Gostaria de justificar minha ausência pela manhã, devido ao falecimento de um tio,

irmão de meu pai, casado com a irmã de minha mãe, enfim, são quatro jovens que

ficam sem pai e sem mãe. Portanto, precisei estar com eles desde ontem e participar

da celebração, hoje, às 11 horas, em Urucânia. São mais de três horas de viagem, e

ainda houve um acidente na serra de Itabirito. Aliás, o trecho de Itabirito até a BR-040

é complicado, pois quando não é lama, é uma poeira insuportável. O mesmo ocorre

no trecho da BR-040 até Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

Então, a atividade minerária não tem direito de desrespeitar o direito dos outros,

desde quem é o dono do solo até quem depende da água, das matas, das estradas.

Ela é bem-vinda, mas é importante avançarmos, seja pelas nossas emendas, seja

pelo anseio do povo, seja pela abertura do relator para acolher algumas propostas

dos  movimentos  sociais.  Precisamos  aprimorar  e  garantir,  de  fato,  que  o

desenvolvimento aconteça com justiça e faça com que essa riqueza, sobretudo das

nossas Minas Gerais e de todo o subsolo brasileiro, seja distribuída para todo o povo.

Devem  algumas  emendas,  desde  a  Cfem,  elevando  a  6%  da  produção  bruta;

vinculando  a  licença  ao  reassentamento  -  onde  não  tiver  jeito  e  chegarem  à

conclusão de que ali  deve  ser  a  atividade  de  mineração  -,  vincular  a  licença  de

operação a toda reativação econômica e ao reassentamento. Porque, hoje, pessoas

são proibidas de entrar em suas propriedades, sem nenhuma indenização, e sofrem o
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maior transtorno.

Aqui estão representantes dos prefeitos, e o apelo que fazemos é para que fiquem

atentos ao município, não só para arrecadar, mas percebendo as pessoas que estão

naquelas áreas. Entendemos que ninguém do movimento social seja burro a ponto de

querer impedir toda atividade minerária. Não é isso que o movimento social quer, digo

isso  como  alguém  que  também  veio  desse  movimento.  Mas  queremos  que  a

atividade seja responsável e tenha uma licença social, por exemplo, se, em algum

local,  embora  haja  o  minério,  for  mais  importante  a  agricultura  familiar  ou  o

ecoturismo, porque vai dar garantia de renda para esta geração e para as futuras,

daqui a 20, 30, 50, 100 anos... Daqui a 100 anos vão depender dessa área, e o solo

estará fértil, haverá água potável. É dessa forma que o povo deve ser respeitado.

As audiências públicas não podem ser de fachada, não podem servir apenas para

inglês ver. Elas devem respeitar e ouvir a sociedade, para saber qual é a atividade

que de fato a atende como um todo. Sabemos e muitos sabem que nunca fechei o

diálogo  nem  com  a  atividade  minerária  nem  com  a  atividade  siderúrgica.  Nunca

escondi o meu posicionamento. Primeiro, ao ter essa atividade, devemos favorecer

também a atividade siderúrgica para agregar valor. Às vezes, a atividade chega no

município, dizem que vai gerar emprego, mas não é verdade, e levam a força de

trabalho de fora e vão gerar emprego lá na China, literalmente lá na China, e não nos

nossos municípios.

Pude visitar municípios que estão enfrentando problemas na educação, na saúde,

no abastecimento de água. É uma situação de calamidade pública. Basta visitarem

Conceição do Mato  Dentro,  que não está tão  longe,  para observarem o que é  a

irresponsabilidade da atividade minerária. Muitas cidades, que já foram lindas, que

possuíam cachoeiras fabulosas, estão feias e empoeiradas e com o abastecimento

comprometido. Até mesmo Belo Horizonte está com o abastecimento comprometido.

Sabemos que houve uma mudança no Parque Nacional do Gandarela. A Vale deu

aquela  “dentada”  no  parque  e,  infelizmente,  não  dá  para  voltar  atrás.  Haverá

comprometimento  não  só  para  Belo  Horizonte,  mas  também  para  muitos  outros

municípios.

A atividade tem de ser responsável. É isso que queremos. O movimento social tem
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de  exigir  essa  responsabilidade.  Que  esse  código  da  mineração  represente

segurança para o setor minerário, sobretudo para os nossos pobres, que não têm o

estafe que essas grandes empresas têm para conseguirem a judicialização, para se

fazerem representar em audiências públicas e em algumas repartições. Queremos

também um Ministério Público mais sensível e atuante, não pontual.  Poderia listar

alguns promotores que nos têm apoiado, mas isso não é generalizado. Da mesma

forma, queremos o apoio dos colegas deputados e deputadas.

Encerro, presidente, apresentando dois pontos, que podem ser considerados como

melindres. A mineração financiar campanhas é legal, está dentro da lei. Se houver

prestação de contas,  que mal  há nisso? Infelizmente  a lei  hoje permite  que uma

empresa financie campanhas. A lei permite, o que considero uma aberração. Sempre

lutei pelo financiamento público de campanhas. Infelizmente é uma luta atualmente

frustrada. Essa é uma questão que temos de considerar. Outra coisa séria é: quem de

fato você representa no parlamento? Represento a justiça e os mais pobres. Essa é a

razão não só de eu ter me tornado padre, mas também de estar no parlamento.

Este deputado que vos fala recebeu recurso da mineração. Recebi, estou dizendo

isso  abertamente.  Está  lá,  basta  consultar  o  site.  Agora,  a  questão  é  a  quem

represento. Dialogo com a atividade minerária; dialogo e nunca deixarei de dialogar.

Quero da atividade minerária respeito e justiça, como quero do governo, que precisa

ser  mais  nosso.  Por  ser  do PT,  pertence ao partido  o meu mandato,  que está  a

serviço da luta social, que está pautado pelos movimentos sociais, com um conselho

deliberativo,  que define o que fazer e como fazer.  Tenho sempre a humildade de

recuar para ouvir o povo, porque prefiro errar com o povo a acertar por sabedoria.

Presidente, faço um apelo para que possamos entender o que está havendo. É

legítimo,  porém, enquanto deputado federal,  tenho responsabilidade com o nosso

Brasil.  E  a  nossa  responsabilidade  com  o  Brasil  é  garantir  justiça,  porque  essa

riqueza que o Brasil nos oferece pertence a todos os brasileiros e brasileiras.

Encerro dizendo que estou certo da sabedoria de nosso povo. Nosso povo é sábio,

mesmo que  alguns  nunca  tenham  tido  oportunidade  de  sentar  numa  cadeira  de

escola, muito menos na de uma universidade. Há sabedoria, e eles não são contra a

atividade em si,  mas contra a atividade irresponsável,  predadora e que enriquece
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apenas alguns.

Esse enriquecimento nem é para o Brasil. Uma grande parte dele é para outros

países, à custa da miséria do nosso povo, à custa de deixar nosso povo sem água,

sem terra  e sem solo  para  sobreviver.  Queremos  um marco regulatório  que seja

debatido e aprimorado. Não podemos recuar, temos de avançar com uma lei mais

justa,  que  garanta  segurança  para  o  nosso  povo.  Se  a  atividade  minerária  é

importante,  a  agricultura  familiar,  sobretudo,  e  a  agroecologia  são  muito  mais

importantes, porque não conseguimos viver sem o arroz, sem o feijão e sem o milho.

Bom trabalho!  Desculpem-me se ultrapassei o meu tempo, mas talvez seja uma

forma de falar  em nome de alguns companheiros  e  companheiras  que não terão

oportunidade de usar este microfone. Que Deus ilumine V. Exa., deputado Gabriel

Guimarães, e nosso deputado Leonardo Quintão, para que possam acolher muitas

emendas e propostas, e produzirmos uma legislação mais justa para nosso Brasil,

para  nossos  índios,  para  nossos  negros,  para  nossos  geraizeiros,  para  nossos

catingueiros, para nossos barranqueiros e para todo nosso povo mineiro. Obrigado.

O coordenador - Obrigado, deputado Padre João. Tivemos o consenso na Mesa de

mudarmos  a dinâmica  da nossa audiência  pública.  De todos  os  estados  em que

participamos,  esta  é  a  audiência  pública  com a  maior  presença de  pessoas  que

conhecem o setor. Por consenso da Mesa, vamos inverter a dinâmica dos trabalhos,

para não corrermos o risco de muitas pessoas importantes, que conhecem o setor,

não se manifestarem. Vamos inverter a ordem de inscrição. Temos aqui o Ministério

de Minas e Energia. Está presente não só para apresentar sua posição mas também

para  ouvir  a  Sra.  Dorothea  Werneck,  secretária  de  Estado.  Ela  está  aqui  com a

posição do governo do Estado e também concorda que agora temos o importante

papel de ouvirmos as pessoas presentes.

Tenho certeza de que, com essa inversão, vamos conseguir ouvir um maior número

de pessoas. Muitas delas vieram de longe, deixaram suas famílias e suas cidades,

para  participarem  de  um  momento  histórico  como  este.  Como  uma  forma  de

homenagear cada uma dessas presenças, vamos inverter as inscrições e começar

com  a  participação  do  público  que  já  se  inscreveu.  Depois,  ouviremos  os

participantes: Celso Garcia, do DNPM; Elmer Prata Salomão, da ABPM; Celso Cota,
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presidente da Amig; Carlos Alberto Lancia, da Abinam; José Mendo, que representa o

Sindicato Nacional da Indústria de Cimento - Snic; Paulo César Souza, engenheiro

geólogo,  representante  do  Crea;  Dr.  André Mendes,  representando a  Abradt;  Luiz

Paulo  Guimarães,  representando  o  Movimento  Nacional  pela  Soberania  Popular;

João Luiz Nogueira, presidente da Geosol - Geologia e Sondagem; Jair Francisco

Fernandes, Danilo Miranda e tantas pessoas que se dispuseram a fazer a exposição.

Estão presentes também o Sr. Aloísio Marques, presidente de honra do Partido dos

Trabalhadores; e a Sra.  Makota Celinha,  que representa o Cenarab. Agradeço ao

deputado Paulo  Lamac,  que muito  nos  honra  com sua presença;  deputado Almir

Paraca; deputado Rogério Correia, e tantos parlamentares, como o deputado Celinho

do Sinttrocel, que passou por esta audiência e já deixou aqui uma relação de pleitos

dos trabalhadores.

O Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes justificou sua ausência como representante

da  ACMinas.  Também  justificou  sua  ausência  o  ministro  do  Desenvolvimento

Econômico, Fernando Pimentel,  que tem sido muito importante nesse diálogo. Ele

está cumprindo agenda com a presidenta Dilma, mas pediu que eu transmitisse seu

abraço  a  todos.  Mas,  inverteremos  a  ordem  deste  debate,  como uma  forma  de

homenagear cada um dos presentes.

Agradeço a  presença do deputado Virgílio  Guimarães,  meu pai,  que é  servidor

desta Casa. Ele e o presidente Dinis Pinheiro foram fundamentais para trazer este

debate  de  hoje.  O  José  Geraldo,  servidor  da  Casa,  também  foi  fundamental  na

organização deste evento.

Com a palavra, o Sr.  Luiz Paulo, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios

frente à Mineração, para a sua participação. Como houve inversão da dinâmica da

audiência, peço aos que se manifestarem que o façam por 1 ou 2 minutos, para que

possamos  ouvir  um  maior  número  de  participantes.  Vocês  gostaram  da  nova

dinâmica da audiência? Obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Paulo Guimarães

Saúdo  todos  e  todas.  Saúdo  o  presidente  da  comissão  e  principalmente  os

atingidos e as atingidas pela mineração, que estão na luta pela construção de um

marco regulatório  que  seja,  como bem  disse  o  Durval,  para  as  pessoas,  para  o
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desenvolvimento  do  povo  e  não  para  a  obtenção  de  lucros,  cada  vez  mais

extraordinários, das empresas mineradoras tanto nacionais quanto multinacionais.

Deputado  Gabriel,  quero  começar  minhas  palavras  fazendo  uma  crítica  à

construção do marco regulatório. O governo diz que a construção desse novo marco

regulatório foi amplamente discutido em um processo democrático. As comunidades

atingidas, os movimentos sociais, os sindicatos e os trabalhadores da mineração não

sentem que ele foi construído de forma democrática.

O tema é  de  fundamental  importância  para o  nosso país.  A mineração é  muito

significativa para a economia do País, portanto, o código da mineração não pode ser

discutido da forma apresentada pelo governo. Ele foi enviado ao Congresso Nacional,

em forma de projeto de lei, em regime de urgência. Conseguimos um avanço: caiu o

regime de urgência, mas a forma acelerada como ele vem sendo discutido não caiu.

Essa forma acelerada tem a meta de fechar o código da mineração no dia 15 de

outubro.

Essa forma não nos contempla. Quero deixar essa sugestão como da comissão

especial e das comunidades atingidas. Está aqui o pessoal do Norte de Minas. Vamos

até lá para escutar, de fato, a implantação desses projetos minerários em cada região

do Estado de Minas que está sendo diretamente impactada.

O próprio processo de construção do código de mineração é excludente por ser

baseado  em  um  modelo  de  mineração  que  não  atende  à  necessidade  do  povo

brasileiro, muito menos do povo mineiro. Minas Gerais é o Estado que possui mais

minério  no  País.  É  o  modelo  de  mineração  que  está  submetido  aos  interesses

imperialistas. Nossas riquezas estão sendo entregues aos interesses de empresas

multinacionais.

Esse  modelo  coloca  a  economia  como  altamente  dependente,  com  aspectos

coloniais,  portando as nossas riquezas naturais.  Aqui,  em Minas Gerais,  fica bem

visível  a  materialização  desse  modelo:  ele  não  vem  para  as  pessoas  nem  tem

sensibilidade com o ambiente. Peguem Conceição do Mato Dentro. O que é a vida

das  pessoas  atingidas  pelo  projeto  Minas-Rio  da  multinacional  Anglo  American?

Peguem  a  região  de  Paracatu,  onde  há  extração  de  ouro.  As  comunidades

quilombolas da região foram totalmente arrasadas, e a comunidade está infectada
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com altas concentrações de chumbo, cádmio, mercúrio e arsênio. Há alta incidência

de câncer na região. Peguem a região de São Lourenço, onde há extração de nossas

águas pela multinacional Nestlé. Peguem o caso de Congonhas, aqui do lado, do

quadrilátero ferrífero.  A periferia  de  Congonhas vive um drama. Pela  manhã,  eles

varrem a varanda. Daí a duas horas, ela está toda empoeirada. As pessoas precisam

viver com as janelas fechadas. Estudos técnicos comprovam que o ar próximo às

minas concentra tanta poeira que se torna irrespirável.  Os impactos na região de

Congonhas também é elevado.

Os interesses das empresas por novas fronteiras minerárias avançam no Norte de

Minas também. Essa região já sofre pela falta de água. Como poderá receber os

imensos  empreendimentos  que  estão  sendo  planejados?  Sabemos  da  alta

dependência  das  mineradoras  em relação ao uso da água.  Existe  até  projeto  de

mineroduto na região.

Minas  Gerais  está  na  moda  hoje.  O  modelo  de  mineração  saqueia  os  nossos

recursos  naturais.  Implantar  mineroduto  está  na  moda.  Há  sete  projetos  de

megaminerodutos  no  Estado de Minas  Gerais.  Isso  deixa clara  a  implantação do

modelo de exploração mineral. Nossos minérios vão da boca da mina para os portos,

deixando um rastro de miséria, destruição social e ambiental. Os minerodutos utilizam

muita água. Reportagem feita ano passado mostrou que a quantidade de água gasta

em cinco minerodutos é a mesma quantidade utilizada para abastecer 30% da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, que possui hoje cerca de 6 milhões de habitantes.

As nossas águas e os nossos minérios estão indo embora graças à exploração das

grandes empresas multinacionais e nacionais. A mineração também é uma atividade

que  utiliza  muita  energia.  Então,  onde  há  mineração,  há  barragem.  A comissão

especial de defesa dos direitos da pessoa humana constatou a violação sistemática

de direitos humanos em razão da construção de barragens. Na Zona da Mata, temos

a  Barragem  de  Fumaça,  em  Diogo  Vasconcelos,  da  Novelis,  e,  no  Rio  Doce,  a

Barragem de Candonga, da Vale e da Novelis, onde há grande miséria. Na região de

Candonga, a população foi despejada e vive num reassentamento onde não há água

para  beber.  Segundo  dados  da  ANA,  somente  em  2012,  cerca  de

5.000.000.000.000.000 de litros  de água foram utilizados pela atividade minerária,
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cujo crescimento tem sido extraordinário em nosso país. Hoje a quantidade de água

utilizada já alcançou o consumo das indústrias, perdendo apenas para a irrigação.

Ao falar do uso da água, não podemos deixar de citar a Serra do Gandarela, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte, que é uma das últimas reservas de mata

atlântica, no Quadrilátero Ferrífero, e talvez seja um dos últimos grandes fragmentos

de canga ferruginosa - bioma raríssimo que vem sendo ameaçado pela Vale, empresa

que não respeita as comunidades, não respeita os trabalhadores, faz o que quer, da

forma como quer, na serra que quer, em Minas Gerais.

É uma pena não ser realizada audiência temática sobre a condição de trabalho nas

mineradoras. A mineração é o setor produtivo que mais mutila, enlouquece e mata as

pessoas.  Minas  Gerais  é  marcada  pela  herança do  saqueio  de  suas  riquezas.  A

situação não é diferente hoje. A mineração mata trabalhadores. O deputado Durval

citou o exemplo dos trabalhadores de Nova Lima. Em algumas minas, as pessoas se

aposentam com 30 anos.  Na semana passada,  cinco trabalhadores morreram em

Roraima.

Fazemos parte do Comitê Nacional da Defesa dos Territórios frente à Mineração,

que hoje articula mais de 150 organizações, entre ONGs ambientalistas, movimentos

sociais,  sindicatos de trabalhadores e Igreja -  a CNBB também está compondo o

nosso  comitê.  Só  no  consenso  hoje  temos  sete  eixos  políticos  que  devem  ser

discutidos no marco regulatório, mas, ainda assim, não nos sentimos contemplados

com a forma como vem sendo construído esse marco. Um deles é a democracia e a

transparência na construção do marco.

Então,  queremos  que  haja  audiências  e  que  as  demandas  das  comunidades

atingidas  sejam  atendidas  no  marco  regulatório.  Que  no  marco,  no  código  da

mineração, tenhamos a garantia que hoje não temos. Na oportunidade, quero dizer

que participei de uma reunião com o secretário Carlos Nogueira, em Brasília - não é,

Carlos?  -,  quando  foi  lembrado  que  temos  uma  legislação  ambiental.  Temos  os

órgãos ambientais para fazer essa função, só que hoje eles são órgãos executores.

O Estado brasileiro, junto com as mineradoras, fazem um plano de mineração com

metas, mas elas têm de ser cumpridas. Os órgãos ambientais recebem os projetos e

somente têm de adequá-los e executá-los. Esse é o papel...
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Temos o direito de dizer não. As comunidades que não querem empreendimentos

minerários têm de ter esse direito; a garantia dos direitos dos trabalhadores no código

da mineração. Em 2008 vimos isso claramente. Com a crise econômica mundial que

houve, o que a Vale fez? Em Minas Gerais, quantos trabalhadores foram demitidos?

Na CSN e na Mina da Casa da Pedra, quantos trabalhadores, pais e mães de família

ficaram sem sustento para abastecer seus filhos?

Hoje a extração depende do preço do minério no mercado. Se o preço está alto, a

mineradora vai, mas quando o preço está baixo, ela para. Então, na implementação

devemos ter taxas e ritmos. Também tem de haver planejamento de fechamento das

minas. Hoje as empresas fecham as minas e deixam a cidade largada.

É verdade, meu senhor. O povo está aqui para falar, diversas cidades estão aqui

para testemunhar isso. Terras indígenas e comunidades tradicionais: que eles tenham

seus  direitos  garantidos  pela  Convenção  169  de  haver  o  consentimento  para

implantação  desse  empreendimento  e  também  demarcação  de  áreas  livres  de

mineração.  Por  exemplo,  temos a região  da Gandarela,  que é uma área livre de

mineração. Então, que seja aberto esse processo democrático para construção do

código.

Muito obrigado. Vamos à luta, companheirada. Não deixemos que essas empresas

saqueiem os nossos minérios. Para construção de um País soberano e sério, teremos

de nos unir contra o saqueio dos minérios.

O coordenador - Muito obrigado, Luiz Paulo. Agora convido o Sr. Aílton Morais da

Silva, morador da Fazenda Batalha, em Grão-Mogol.

Palavras do Sr. Aílton Morais da Silva

Boa  tarde.  Vim  até  aqui  para  falar  que  estou  sendo  vigiado  por  causa  de  um

problema perto da minha casa. Esse é o meu recado. Boa tarde a todos.

O coordenador  -  Parabéns,  Aílton.  Muito  obrigado.  Convido  agora  a  Sra.  Maria

Teresa, minha amiga Teca, do Movimento pelas Serras e Águas de Minas.

Palavras da Sra. Maria Teresa Viana de Freitas Corujo

Falarei  para  vocês  da  Mesa e  para  vocês  da plateia  também.  Não  é  verdade,

deputados, que esse marco é a regulação de uma atividade de mineração. Se esse

marco  passar,  será  um  crime  cometido  contra  o  território  brasileiro,  porque  os
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impactos da mineração são extremamente graves em várias frentes.

Não  há  como  compensar,  não  há  como  trocar  a  atividade  de  mineração  por

royalties  em algumas situações. Não há dinheiro que recupere o aquífero perdido.

Não há dinheiro que recupere  a saúde dos silicóticos e  indenize  as  famílias  que

perdem  seus  parentes.  Não há  dinheiro  nenhum de royalties, nem que  fosse  de

1000%, que recupere o patrimônio perdido da nossa identidade como povo brasileiro.

Esse marco regulatório não é regulação.

O deputado Durval Ângelo falou em direitos humanos, e isso tem tudo a ver com

direitos humanos. Esse marco regulatório teria de ser engavetado. Temos de construir

um marco regulatório  de forma participativa, em que a população brasileira possa

decidir se, após 500 anos, quer continuar pegando nosso patrimônio, nossos bens

maiores e transformando-os em riqueza para os capitalistas, acabando com o nosso

futuro e com o nosso presente. Basta querer que ele seja engavetado, não tramite e

não caminhe.

Saibam os deputados que estamos atentos. Vocês vão pagar um alto preço político,

porque, se isso passar, a quantidade de atingidos, de ameaçados e de pessoas que

vão sofrer será muito grande. Na hora em que pudermos escolher os políticos, os

governantes,  em  todos  os  níveis,  isso  vai  pesar  na  balança.  Basta  querermos

escolher o futuro deste país. Não podemos deixar isso nas mãos das empresas. Pela

Serra do Gandarela, pelo Norte de Minas e por todo nosso território, queremos dizer:

chega.

Convido todos a fazer algo que não foi feito no início. Esse é um caso de soberania

nacional. Vamos cantar o Hino Nacional do nosso jeito, porque isso é importante. Este

é um momento histórico. Chega de fazerem o que estão fazendo com o nosso país.

Quem quiser me acompanhar pode fazê-lo. Vamos cantar o Hino Nacional. Está na

hora de assumirmos o poder sobre as decisões do nosso presente e do nosso futuro.

Quem  souber  cantar  o  Hino  Nacional  poderá  me  acompanhar.  (-  Canta  o  Hino

Nacional.) Viva o Brasil!

O coordenador - Obrigado. Parabéns!  Este é um importante momento da nossa

audiência pela valorização do nosso país. Convido a Sra. Maria de Lourdes Souza

Nascimento,  do  Movimento  dos  Atingidos  pela  Mineração  -  MAM  -,  para  suas
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considerações.  A Maria de Lourdes está sempre presente em nossos debates em

Brasília. Obrigado pela presença.

Palavras da Sra. Maria de Lourdes Souza Nascimento

Boa tarde, companheiras e companheiros. Acho que já é boa noite.  Gostaria de

lembrar que, quando vocês virem uma faixa em que consta “Mastro”, é um movimento

em que estão representados mais de 17 sindicatos de trabalhadores rurais do Alto do

Rio  Pardo,  sem contar  os  municípios  da  Serra  Geral.  Isso quer  dizer  que temos

muitos sindicatos aqui representados.

Começamos falando sobre a importância da atividade. Ninguém nunca esclareceu

sua  importância.  O  que  queremos  é  ser  respeitados  e  que  todos  enxerguem  a

importância  da  nossa  vida  tanto  quanto  da  atividade.  É  isso  que  estamos  aqui

pedindo.  É isso que estamos reivindicando aqui.  A atividade é importante,  mas a

nossa vida é muito mais.

Falam que o governo precisa realmente fazer um estudo. Tudo bem. Então, vamos

fazer um estudo para ver como anda a vida do brasileiro que está ao redor dessas

mineradoras? Vamos ver como ela está? Vamos fazer esse estudo? Fazem estudos,

investem em pesquisas, muito dinheiro é colocado à disposição das empresas, mas

ninguém vai lá ver como está vivendo o cidadão perto das mineradoras. Ninguém

está lá para ver como está sendo sucateada a riqueza brasileira.

Volto a dizer - falei na semana passada e vou repetir aqui -, estamos precisando de

políticos competentes, que deixem a nossa riqueza aqui, no Brasil, porque ela está

servindo  somente  para  ostentar  a  riqueza  dos  outros  países.  Dizem  que  não

podemos inviabilizar a mineração, mas podemos inviabilizar a vida, porque isso está

acontecendo muito na nossa região.

Aproveito o momento para fazer uma denúncia do que está acontecendo no Norte

de  Minas.  Na  semana  passada  -  já  falei  isso  também  -,  constatamos  que  a

mineradora,  que  acabou  de  chegar  ao  Norte  de  Minas,  está  endividando  uma

empresa em mais de R$1.300.000,00. Ela antes era uma empresa sólida e saudável

e  hoje  está  quebrada,  falida,  mantendo  11  desempregados.  Esse  é  o

desenvolvimento que está indo para lá. Eles pegam uma empresa que dá serviço

para nós, endividam eles, cumprindo a exigência das empresas; depois que eles se
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endividam, saem fora e contratam uma empresa de Belo Horizonte. A empresa que

está lá está falida. O proprietário queria vir fazer seu depoimento, ao vivo, mas não

pôde, então estou dando o recadinho para ele.

Vou falar sobre outra coisa que está acontecendo no Vale das Cancelas. Há aqui

outro companheiro que, para cercar a sua propriedade, precisou entrar na Justiça.

Assim ganhou o direito de cercar a sua propriedade. Um monte de pistoleiros, um

delegado aposentado e um monte de gente foram à propriedade dele e quebraram

sua cerca. Hoje está lá, sem ter condição de levantar a cerca novamente. O que está

acontecendo  no  nosso  Brasil?  E  por  que  isso  está  acontecendo?  É  esse  o

desenvolvimento que está indo para nós, do Norte de Minas? Essa é a pergunta que

deixo para vocês.

Aproveito que o ministro de Minas e Energia está aqui para reforçar a crítica que fiz

semana  passada  -  nunca  tivemos  essa  oportunidade  de  debater  frente  a  frente.

Queremos que o Ministério de Minas e Energia e os setores minerários entendam a

importância  da  atividade  que  exercem,  mas  que  nos  respeitem  e  entendam  a

importância da nossa vida na Terra. Vou repetir outra coisa: a destruição que está

sendo feita na Nação e as suas consequências não me satisfazem, não ficarão só

para nós, vão ficar para toda a humanidade.

O coordenador - Obrigado, Maria de Lourdes, leve uma abraço a todos os nossos

amigos de Porteirinha e de todo o Norte de Minas. Convido, agora, a Sra. Joeliza

Aparecida de Brito  Almeida,  presidente  do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Riacho dos Machados.

Palavras da Sra. Joeliza Aparecida de Brito Almeida

Boa tarde a todas e a todos. Venho aqui não para ser contra esse modelo que está

sendo imposto, mas para pedir, assim como a colega que falou, respeito ao nosso

povo e às nossas comunidades tradicionais, que, infelizmente, estão sendo engolidos

por esse processo. Vivemos num país em que se fala muito em igualdade. Então,

pergunto  aos nossos governantes:  onde está a  igualdade no processo minerário?

Isso é algo que muito nos afronta.

Falamos em necessidade, falamos de fome e de miséria. Miséria existe, sim, no

processo minerário, que chega em nossas regiões prometendo uma fortuna e uma
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riqueza  imensa,  mas  não  sabemos  para  quem  é  essa  riqueza.  Terceirizam  as

empresas da nossa região - assim como foi falado pela colega. Tudo se inviabiliza

para nós que moramos lá há tanto tempo, tudo encarece, e não vemos esse retorno

vindo do processo minerário.

Faço aqui um apelo a todos os atingidos, inclusive aos nossos irmãos índios - estive

no final de semana com eles. É desrespeitoso o que vem acontecendo com eles - que

aqui estavam quando nós, homens brancos, viemos. Pedimos respeito a todo esse

povo.  Que  esse  marco  venha,  realmente,  contar  com  tudo  isso,  porque  somos

pessoas e temos o direito e a dignidade de viver. É um espaço muito rico que precisa

ser olhado. Não basta nos escutarem; é preciso, de fato, que aconteça na prática.

Muito obrigada a todos.

O  coordenador  -  Obrigado,  Joeliza.  Agradeço  a  presença  ao  deputado  Tiago

Ulisses, nosso querido amigo; ao Sr. Luiz Custódio Cota Martins, do Siamig; e ao

deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, a Sra. Alzira Maria Fernandes, do grupo

Amar'Agua.  A  secretária  Dorothea  está  comemorando  que  só  há  mulheres

participando neste dia. Parabéns pela participação.

Palavras da Sra. Alzira Maria Fernandes

Boa  tarde  a  todos.  Vou  ser  breve,  pois  muitas  pessoas  querem  falar.  Tenho

acompanhado todos os discursos,  comentários  e  discussões sobre o  novo marco

regulatório. Ninguém fala das águas minerais, e isso me causa uma imensa tristeza.

As águas minerais são nobres, têm poder de cura, mas ninguém se lembra delas.

Hoje, no novo código de mineração, ela está equiparada à areia, à brita, ao cascalho

e à pedra são tomé. Essa situação não pode continuar. As águas mineiras têm de sair

do  status de minério. Água é vida, água é saúde! Ninguém come minério, ninguém

bebe minério. Peço encarecidamente a todos que olhem com carinho a situação das

águas  minerais.  Queremos  definitivamente que a  água mineral  saia  do  status de

minério.

Por que queremos isso? Vou ler uma pequena explanação feita pela procuradora do

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - durante a nossa luta, que já

existe há mais de 12 anos, mas para a qual até hoje não conseguimos uma solução.

Segundo  Ana  Salett  Marques  Gulli,  procuradora  do  DNPM e representante  deste
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órgão no Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CTRH -, a empresa tem o direito

de explorar a quantidade de água que retira atualmente e, de acordo com a lei, até a

exaustão. Segundo a procuradora, a água mineral não é vital para a sociedade, pois

apenas  uma parcela  mínima  da  população  a  consome.  Então,  não  caberia  uma

preocupação quanto à sua preservação para as gerações futuras, conforme previsto

no art. 225 da Constituição Federal, em uma responsabilidade do DNPM em relação

à sustentabilidade do recurso. Ela entende que a única forma de exploração da água

é o aproveitamento econômico para envase. Desconhece a realidade da comunidade

local e a sua dependência do recurso para outros usos, pois acredita que a cidade

depende  do  aproveitamento  econômico  das  fontes.  Dessa  forma,  afirma  que  o

objetivo do parque é a captação da água, e que, sendo recurso finito, vai haver um

momento em que as águas vão acabar, pois não há como preservá-las. Ainda de

acordo com a procuradora, o recurso é um patrimônio da União, e a comunidade não

tem direitos. Ora, como a comunidade não tem direito à água? A água é um bem da

humanidade. A ONU instituiu 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela

Água. O nosso país não está preocupado com isso. Vocês concordam que as nossas

águas tenham o status de areia, brita e pedra são tomé?

As nossas águas têm poder curativo, terapêutico, então não podem ser tratadas

como água comum. Elas têm de ter legislação própria. Sei que vocês olharão com

carinho por elas. Muito obrigada. Não esqueçam que as águas minerais são vida e

saúde. Não bebemos e nem comemos minério.

O coordenador  -  Muito  obrigado,  Alzira.  Alzira,  está  presente  nesta  audiência  o

vereador Gil, de São Lourenço, grande defensor desse assunto e que foi muito bem

recomendado  pelo  deputado Odair  Cunha,  nosso querido  amigo,  e  pelo  Maurício

Garcia,  nosso  colega  de  São  Lourenço,  que  trabalha  na  secretaria-geral  da

Presidência. Ele me ligou hoje para reforçar a importância desse assunto.

Farei  uma  pequena  interrupção.  Há  duas  pessoas  que  é  muito  importante

escutarmos hoje. A primeira delas é o nosso convidado mais que especial, o vice-

governador  Helenílson,  que  nos  recebeu  no  Estado  do  Pará.  Ele  é  um  grande

defensor da valorização dos estados,  e há essa parceria com o nosso Estado de

Minas.  Então peço que tenhamos muita atenção ao ouvir  tanto o vice-governador
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Helenílson  quanto  a  nossa  querida  secretária  Dorothea  Werneck,  ambos

representando os maiores estados produtores, que têm muito a contribuir na nossa

tarde.

Palavras do Vice-Governador do Pará

Boa tarde a todos. Meus caros amigos deputados Gabriel Guimarães e Leonardo

Quintão;  Srs.  Deputados;  minha  amiga  Dorothea  Werneck;  demais  deputados;

prefeito Celso; demais prefeitos; senhores e especialmente senhoras representantes

dos movimentos sociais; deputado Virgílio Guimarães, grande figura da República.

Senhoras e senhores, vim à tribuna rapidamente, apenas para agradecer a acolhida,

a amizade do povo mineiro, todas as vezes que venho a Belo Horizonte. Disse ao

Gabriel  e  ao Leonardo que queria vir  aqui  para ouvir.  Ninguém conhece mais de

mineração do que os mineiros, inclusive dos problemas que a mineração gera.

Se não queremos viver esses problemas - muitos deles denunciados nesta tribuna

-, nós, no Pará, temos de aprender muito com vocês. O Pará é hoje uma grande

fronteira de atração de grandes projetos de mineração. Minas e Pará, só estes dois

Estados  representam  75%  da  mineração  do  Brasil.  Em  breve  80%,  talvez  90%,

quando o maior projeto de mineração do mundo, que a Vale está implantando numa

cidadezinha no interior  do  Pará,  chamada Canaã dos Carajás,  começar  a operar.

Como vamos lidar com esses problemas? Então estamos muito atentos ao código de

mineração.

O Gabriel falou uma coisa muito séria: a melhor forma de atropelar os direitos das

pessoas é não regulando esses direitos. Se há muito problema é porque deixaram do

jeito que está. Precisamos ter regras claras, objetivas, de responsabilização daqueles

que promovem a mineração e causam danos sociais. Apresentamos várias emendas,

uma delas objetivamente, quando a comissão esteve no Estado do Pará, a qual diz

que é responsabilidade do minerador  compensar  os  danos sociais  causados pela

mineração.  Isso  tem  de  estar  inscrito  na  lei.  Não  apenas  a  responsabilidade

ambiental. O grande drama que vivemos hoje, presidente Gabriel, é que os órgãos

ambientais  não  se  responsabilizam  pelos  danos  sociais,  olham  apenas  para  a

questão ambiental  e  não olham para  as  pessoas,  como foi  dito  aqui  por  muitos.

Temos de olhar para as pessoas. Não podemos manter não mineração uma fonte de
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atração de pessoas para o interior do Pará. Imaginem o que são grandes projetos de

mineração, deputado Virgílio Guimarães.

No interior da Amazônia, há uma forma de atração de pessoas para esses grandes

projetos. Cidades onde não há escolas, hospitais, creches, nada, de repente recebem

30, 40, 50, 100 mil pessoas. O prefeito tem de dar conta de tudo isso, e o Estado tem

de  entrar  com  segurança  pública  e  infraestrutura  para  apoiar  esse  grande  fluxo

migratório que o Pará recebe diariamente com os trens que vão levando minério,

assim como trazendo pessoas para aumentarem os bolsões de pobreza no sul do

Pará.

Por  isso  estou  aqui  para  aprender  com  os  mineiros  como  regularemos  esse

assunto. Não é brincadeira. Essa lei que estamos revendo tem quase 50 anos. Faz-

se mineração há 25 e 30 anos no Pará. Agora direi aos senhores o resultado da

mineração  no  Pará:  pobreza,  desigualdade  e  injustiça  social.  Foi  isso  que  a

mineração gerou no Pará até hoje.

A mineração do Pará  não levou o  Pará a  um novo momento.  No entanto,  não

somos adversários da mineração. Queremos pô-la a serviço do povo do Pará. Não é

possível que 90%, 95% do minério do Pará embarque nos trilhos para a China, a fim

de que o Brasil possa, com o ferro de Carajás, impulsionar o desenvolvimento dos

chineses e depois importar o aço dos chineses pagando mais caro.

Minas Gerais pelo menos verticaliza o minério, ou seja, conseguiu dar um passo

seguinte na verticalização. Estamos atentos. Ainda não é o ideal, mas já verticaliza as

indústrias daqui que utilizam o ferro de Minas. O Pará não conseguiu isso ainda.

O tema é muito sério e importante. Os Estados do Pará e de Minas estão de mãos

dadas  nesse  assunto.  O  governador  Simão  Jatene  já  esteve  com  o  governador

Anastasia aqui,  na quinta-feira,  e também com os  deputados Gabriel  e  Leonardo

Quintão, levando as preocupações do Estado do Pará. Estamos muito atentos a esse

assunto,  que  não  é  para  a  nossa  geração,  mas  para  as  futuras  gerações  de

brasileiros. Portanto, temos de ter responsabilidade para com ele.

Fico muito feliz  de estar participando de um debate numa comissão presidida e

relatada por dois grandes deputados mineiros, que têm colocado - aliás, quero aqui

dar um depoimento - a questão político-partidária ao lado disso e, deputados Gabriel
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e Leonardo, trabalhado em favor do País. É isso que o Brasil espera, ou seja, que

toda a Câmara dos Deputados, no âmbito federal desse assunto, trabalhe em favor

do País, porque os minérios não são das mineradoras nem das empresas, mas do

povo  brasileiro.  Portanto,  eles  têm  de  representar  um  instrumento  de

desenvolvimento  do  povo  brasileiro.  Um  abraço.  Muito  obrigado  a  todo  o  povo

mineiro, que sempre me tratou tão bem.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  querido  amigo  governador  Helenílson.  Como

disse, V. Exa. é um grande conhecedor desse assunto e, desde o primeiro momento...

Assim  como  eu,  o  deputado  Leonardo  Quintão  é  testemunha  do  trabalho  do

governador Helenílson. Foi o primeiro estado a apresentar carta de intenções. Em

todos  os  nossos debates,  estamos  solicitando  aos  estados  que apresentem  uma

carta  de  intenções  com  as  propostas  que  cada  um  deles  deseja  que  sejam

contempladas.  O  governador  Helenílson  coordenou  esse  processo  no  Estado  do

Pará.  Já apresentaram a carta com as intenções do governo do Estado do Pará.

Muito obrigado.

Governador Helenílson, já aqui justifico. Sei que V. Exa. precisa ausentar-se para

retornar ao seu estado. Fique à vontade quando tiver de deixar este Estado que lhe

quer  tanto,  pela  sua  parceria  e  amizade.  Com  a  palavra,  a  secretária  Dorothea

Werneck.

Palavras da Secretária Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Boa  tarde.  Realmente,  fui  precedida  de  muitas  intervenções  que  são  uma

verdadeira aula para todos nós. Serei rápida e concisa. Primeiro, o governador me

solicitou que o representasse porque se encontra no Rio de Janeiro para participar de

uma reunião de um conselho internacional da fundação. Estava louco para vir, mas

não  pôde.  Respeitem  o  nosso  governador.  Segundo,  rapidez  é  algo  importante

porque temos aí uma insegurança jurídica muito grande. Ninguém sabe o que vale e

o que não vale. Então, esse é um ponto muito importante.

Termino falando do meu pedaço: desenvolvimento. Têm razão todos aqueles que

dizem que estamos levando o minério, a água, o mineroduto para a exportação, que o

minério brasileiro vai para o exterior. Isso é uma parte, há uma parte que fica.

Sobre  os  minérios,  estamos  falando  de  40  minérios  do  Estado.  Um  deles  é  o
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calcário.  Em  Minas  está  a  maior  indústria  de  cimento  do  Brasil,  e  o  cimento  é

essencial para a construção de moradias. Temos a maior produção de minério de

ferro, a maior indústria siderúrgica, o segundo maior polo automotivo. As duas únicas

fábricas de locomotivas no  Brasil  estão em Minas,  e  estão contribuindo.  Estamos

batendo recorde em cima de recorde em caminhões. Temos aqui o fosfato, sem ele

não  se  faz  fertilizante.  Temos  a  Vale  Fertilizantes,  antiga  Fosfértil,  em  Uberaba,

importantíssima  para  a  produção  agrícola.  Há  também  o  grafite  em  Almenara;  o

nióbio em Araxá, já citado; o silício. Temos o chamado Vale da Eletrônica em Santa

Rita do Sapucaí, Itajubá e Pouso Alegre. Tudo isso é uma base. O minério não é

importante em si, não é o monte de pedra nem o monte de pó que extraímos, é para

que ele serve. Ele serve como base da indústria, que vai produzir bens que vamos

consumir  e bens para a construção.  Parte do minério,  por exemplo, do qual esse

código  está  tratando  é  pedra,  brita  e  areia,  matéria-prima  para  a  indústria  de

construção. Então, quanto mais conseguirmos regulamentar e acertar a regra do jogo,

dizer  o  que  pode  e  o  que  não  pode,  certamente  todos  seremos  beneficiados.

Obrigada.

O coordenador - Obrigado, secretária Dorothea. Agradeço também a presença do

Toninho Fontes,  da comunicação;  do João Carlos Amaral  e tantos  outros amigos.

Agradeço ainda à Mara Andrade, grande ambientalista e minha mãe; o Marcos da

CPRM; o Fernando Porto, de Formiga, enfim, todos os presentes.

Antes da saída de vocês, quero agradecer, mais uma vez, a presença da secretária

Dorothea e do vice-governador Helenílson. Tenham a certeza de que ambos terão

conhecimento da conclusão desta audiência através de relatório do dia de hoje, que

lhes enviaremos. Muito obrigado, secretária Dorothea e Helenílson, pela presença de

vocês. Com a palavra, Vilson Luiz da Silva, nosso companheiro da Fetaemg.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Cumprimento  o  deputado  Gabriel  Guimarães,  na  pessoa  do  qual  estendo  o

cumprimento aos demais componentes da Mesa, a todos os deputados federais e

estaduais.  Quero  também  registrar,  de  modo  especial,  a  presença  de  todas  as

lideranças do Estado de Minas Gerais,  do Norte e da região central,  onde temos

empreendimentos  do setor  minerário.  Defendemos o  trabalhador  e  a trabalhadora
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rural,  a  mulher  e  o  homem,  e  a  agricultura  familiar,  que  hoje,  presidente,  é

responsável por 70% do alimento do Brasil, mais de 70% da geração de emprego e

renda.

Já fui atendido com algumas falas, principalmente com a do deputado Padre João,

que tocou muito bem, com muita ênfase e propriedade nessa questão. Não somos

contra, defendemos um campo com produção, com gente e não com projetos que

tirem o homem e a mulher do campo, empurrando-os, expulsando-os para a cidade.

Os conflitos sociais que existem em médias e grandes cidades, nas capitais, são em

decorrência de algum reflexo de algum empreendimento mal-direcionado. Queremos

discutir,  presidente,  um modelo de  produção que tenha sustentabilidade,  que não

agrida, não intoxique a água, que não intoxique o solo, que não expulse o homem

nem a mulher do campo. Temos uma companheira ali, de Ibirité, que foi expulsa de

sua propriedade pela mineradora Vale do Rio Doce. Não podemos concordar com

isso.  Então, estamos na Casa do Povo para fazer  este debate,  lugar melhor não

existe.

Hoje eles entram nas propriedades sem autorização para fazerem a pesquisa. Isso

é um absurdo. O que queremos, Srs. Deputados, companheiros da Mesa e Virgílio, é

que discutam com a sociedade organizada, as famílias e a comunidade. É isso que

queremos. Por isso, Rogério, estamos aqui marcando presença. Não somos contra o

setor minerário, mas queremos discutir um modelo que seja sustentável, não agrida

ou intoxique a água, não acabe com o solo e que cuide das pessoas. Essas são

nossas palavras. Obrigado.

O  coordenador  -  Obrigado,  grande  amigo  Vilson.  Passo  a  palavra  ao  Marcos

Vinícius Dias Nunes, diretor da Fetaemg.

Palavras do Sr. Marcus Vinícius Dias Nunes

Boa  tarde.  Os  companheiros  que  me  antecederam  trouxeram  vários  pontos

importantes. Como o Vilson disse, hoje a agricultura familiar é responsável por mais

de 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Como os companheiros

que  me  antecederam  e  a  D.  Lourdes  disseram,  a  mineração  nos  traz  muitos

problemas.  Não  somos  contra  a  mineração,  mas  ela  precisa  respeitar  os

trabalhadores e os atingidos.
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Nesse  sentido  hoje  trago  uma  preocupação  em  relação  ao  nosso  campo.

Infelizmente,  pelo  fato  de  a  política  pública  não  chegar  ao  campo,  de  haver  o

desrespeito com a reforma agrária e com os atingidos pelas hidroelétricas, estamos

tendo  um  campo  que  não  é  mais  do  trabalhador  de  média  idade.  Estamos

começando  a  ter  um  campo  que  será  considerado  asilo  daqui  a  alguns  anos.

Infelizmente caminhamos para isso, porque nossa juventude está saindo dos campos,

as  escolas  estão  sendo  fechadas,  e  as  políticas  públicas  direcionadas  para  a

educação,  a  saúde  e  as  pessoas  que  mais  precisam,  infelizmente,  não  estão

chegando. Quando se vai fazer um processo de mineração, não é só fazê-lo e deixá-

lo da forma como vemos em muitos lugares: expulsam-se os agricultores que estão

naquele espaço, não se dá apoio a ninguém nem se constrói uma política que, de

fato, atenda às pessoas do campo.

Sou do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Jordânia, e lá, infelizmente, há também

problemas  na  região  das  pedreiras,  que  têm  prejudicado  e  acabado  com  as

nascentes, assim como em outras regionais. Então, nosso desafio é construir uma

política.  Não  sei  se  conseguimos  construir  uma  mineração  sustentável.  Devemos

tentar  construir  uma  mineração  que  pelo  menos  respeite  as  pessoas  que  são

atingidas  e  estão  no  campo,  principalmente  mulheres,  idosos,  jovens  e  crianças,

porque não podemos viver num país em que os políticos tanto falam em construir

uma política democrática e sustentável, e de levar em consideração as pessoas que

estão no campo, e infelizmente não é isso que acontece. Precisamos fazer uma luta

para construir políticas, para executar e fazer o controle social. Precisamos observar

muito isso; senão teremos um campo sem gente.

O coordenador - Obrigado, Marcos Vinícius. Convido agora o Sr. Juscelino Anacleto

da Silva, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar -

Fetraf.

Palavras do Sr. Juscelino Anacleto da Silva

Boa tarde, Srs. Deputados e todo o povo que se fez presente aqui para exercer a

democracia neste estado, onde a imprensa muitas vezes tapa tudo. É difícil falar no

Estado de Minas Gerais,  pois as mineradoras e as grandes empresas mandam e

desmandam.
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Gostaria de dizer que nós, da Fetraf, temos de ser contra todo e qualquer tipo de

monocultura, seja em Minas Gerais, seja no Brasil. Primeiro, a mineração hoje está

se tornando uma rotina no Estado, sendo liberada de qualquer maneira. Vou citar o

exemplo  ocorrido  na  outra  audiência  realizada  em  Dom  Joaquim,  um  município

próximo daqui, cuja prefeitura municipal recebeu R$25.000.000,00 de compensação

ambiental.  Hoje  se  averigua  que  os  prejuízos  do  município  passam  de

R$100.000.000,00.  Então,  recebeu  R$25.000.000,00,  mas  tem  prejuízo  de

R$100.000.000,00. Isso é a vida que queremos para o nosso povo?

Outra  questão  fundamental,  que  já  foi  citada  pelos  companheiros,  refere-se  às

áreas livres de mineração. Os nossos deputados federais e estaduais devem tratar de

outras  áreas.  Por  que  não  temos  áreas  livres  para  produção  de  alimentos,  para

assentar os trabalhadores que produzem alimentos para sustentar este país?

E alguns deputados, como o Sr. Vítor Penido, disseram que é preciso medir a água

e o fubá. Entendemos muito bem que é medir a água para a mineração e o fubá para

os  trabalhadores  que  serão  expulsos  daquelas  áreas.  Essas  são  questões  que

acontecem, e gostaria que o deputado ficasse para o debate, mas ele não ficou, falou

e foi embora. Precisamos debater.

Outras questões são importantes. Como o companheiro deputado abordou, Minas

traz no nome os minérios, mas, se continuarmos com esse projeto da mineração,

Minas afundará cada vez mais, e só vai sobrar o “Gerais”.

E para finalizar, não sei qual é a metodologia usada, se esse espaço é consultivo.

Já foi citado pela Mesa que a bancada está fechada para aprovar o novo código

minerário. E cada um de nós deve olhar qual dos nossos deputados está a serviço do

povo  brasileiro,  que  defende  a  soberania  alimentar,  e  qual  está  a  serviço  das

mineradoras. Muito obrigado.

O coordenador - Com a palavra, o Sr. José Maria Soares, presidente da Federação

dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas Gerais - Ftiemg.

Palavras do Sr. José Maria Soares

Boa tarde. Cumprimento o presidente, deputado federal Gabriel, na pessoa do qual

cumprimento  os  demais  componentes  da  Mesa.  Esta  audiência  é  um  momento

importante para todos nós, trabalhadores e população de toda a área da mineração
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atingida. Escutamos tanta coisa, e escutei uma que me deixou estarrecido: “é preciso

acabar com a mineração”. Ninguém quer acabar com a mineração. Acaba o sindicato,

acaba a federação. Mas o que não podemos aceitar é o emprego que mata, que

mutila,  que  causa  sequelas,  que  acaba  com  as  águas,  com  as  nascentes  -  os

impactos sociais gerados por essas empresas. Não é acabar com a mineração, pelo

menos não é isso que a Ftiemg está propondo. Estamos clamando ao presidente da

comissão que ouça, de fato, toda a população da área da mineração que está sendo

atingida.  E,  neste  momento,  a  federação  não  representa  somente  a  área  da

mineração, mas o setor vegetal, a área do eucalipto também, que causa impactos

sociais muito grandes nas comunidades em que essas empresas atuam. Mas, hoje,

estamos tratando da área da mineração e do seu novo código.

Peço licença para ler um documento. O deputado da Comissão de Minas e Energia

desta Casa nos convidou para participar de uma audiência - a primeira vez em que a

federação foi convidada -, e este foi o segundo convite, em que estão ouvindo várias

entidades  e  setores  importantíssimos.  Mas,  amanhã,  haverá  uma  audiência  em

Brasília,  e  parece  que  a  CUT  foi  convidada,  mas  não  as  demais  centrais  e

confederações.

O governo  ouve  as  centrais  sindicais,  as  confederações  e  as  federações,  para

depois chegar aos sindicatos. Protocolizamos um documento junto à presidência, o

qual vou ler. (- Lê:)

“Belo Horizonte, 30/9/2013. Ao Exmo. presidente da Comissão Nacional de Política

Mineral, deputado federal Gabriel Guimarães; ao Exmo. relator da Comissão Nacional

de Política Mineral, deputado federal Leonardo Quintão.

Assunto  -  Participação  e  direitos  dos  trabalhadores  da  mineração  brasileira  na

elaboração e na aprovação do Projeto de Lei nº 5.807/2013.

Respeitosamente  cumprimento  os  excelentíssimos  deputados  representantes  da

Comissão  Nacional  de  Política  Mineral  do  Congresso  Nacional,  em  nome  dos

trabalhadores da mineração brasileira.

Considerando as condições de trabalho a que estão submetidos os trabalhadores

da mineração brasileira, levando o setor a ser o que mais acidenta, mata, adoece e

aleija  trabalhadores  no  Brasil;  considerando as  condições  de moradia  e  vida  dos
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trabalhadores da mineração que têm sua vida atingida pelos impactos negativos da

mineração;  considerando  a  ausência  de  canais  de  diálogo,  participação  e

transparência em que se encontra a mineração brasileira, demonstrada nos últimos

20 anos de conferências nacionais, estaduais e municipais públicas, em que o tema

“Mineração” nunca foi focado; considerando a ausência e a indefinição do papel da

mineração no desenvolvimento de nosso país; venho, em nome dos trabalhadores da

mineração do Estado de Minas Gerais, extensivo aos trabalhadores da mineração de

todos os estados da Federação, conforme orientação e respaldo do Presidente da

Confederação Nacional  dos  Trabalhadores da Industria  -  CNTI  -,  Sr.  José Calixto

Ramos, propor a V. Exas. que se realize formalmente uma audiência específica com

os trabalhadores da mineração, com a participação dos sindicatos, suas federações,

suas confederações e centrais sindicais, para que possamos, além de bem retratar as

condições de vida e trabalho, apresentar nossas propostas gerais e específicas dos

trabalhadores de todo o Brasil.

Certo de estar sendo objetivo e transparente em relação ao nosso pleito, agradeço

em nome da Ftiemg e da CNTI.”

Concordamos, Sr. Presidente, que esta comissão deve formalizar uma audiência,

da forma protocolizada no ofício hoje. Que futuro queremos para nossos netos? Não

falaremos nem em nossos filhos. Já passamos do meio-dia e queremos saber que

país e que futuro teremos para nossos netos. Mineração que mata, mutila e sequela

em nome do desenvolvimento e do progresso do Brasil e do mundo não queremos.

Queremos  emprego  que  dê  vida,  que  dê  dignidade  a  toda  a  população.  Esse

minério vai para a China. Para que serve esse minério? É para fabricação de celular?

É para automóveis? A China está segurando o minério dela, que é de baixo teor, e

importando o minério de ferro daqui. Depois, quando exaurir toda a mineração daqui,

teremos  de  importar  minério  de  baixo  teor.  A geração  de  emprego  e  renda  está

ocorrendo lá fora, sendo que poderia ocorrer aqui também.

Já foi citada - não vou ficar tomando muito o tempo, que é curto - a mineração

Anglo American, em Conceição do Mato Dentro e Serro, que é uma vergonha total,

uma afronta. O programa de responsabilidade social dessas empresas é um faz de

conta. O meio ambiente social e econômico está passando por cima de nascentes. E
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os nossos deputados, os nossos representantes, o que farão?

Como vamos fazer, gente? Vamos assistir a isso calados? Vamos ouvir de algumas

empresas:  “Fechem, que tudo acabará”.  Não é  fechando-a,  que o  problema será

resolvido. Quem tem lucro, dinheiro e mais dinheiro, são os empresários, enquanto os

trabalhadores ganham uma “merreca” de salário, ao saírem de suas casas para se

sustentarem, e, muitas vezes, voltam dependurados numa alça de caixão. E a viúva

fica com uma pensão miserável para o resto da vida. Não podemos matar a galinha

dos  ovos,  mas  também  não  podemos  aceitar  o  modelo  que  aí  se  encontra.  A

população,  as  igrejas,  as  federações,  as  centrais,  as  associações  e  as  câmaras

devem ouvir todos os movimentos.

Ouvi na outra audiência que eles concordam com a Cfem. O dinheiro vai aumentar,

e muito, para os municípios mineradores. Mas, em que esse dinheiro será aplicado?

Caberá à assembleia da área mineradora trabalhar e segurar o dinheiro, para quando

essa  extração  se  exaurir  esse  dinheiro  ser  aplicado.  Deputado  Gabriel,  que  nos

escuta, é com esse objetivo que estamos solicitando. O senhor falou que há tempo.

Amanhã,  mesmo,  haverá  uma  audiência,  às  14h30min,  em  Brasília.  A  nossa

confederação, a CNTI, a Nova Central e a CUT já estão convidadas a participar dela.

Gostaríamos  de  solicitar  uma  audiência  para  tratar  das  reivindicações  dos

trabalhadores  e  da  população,  sobre  os  locais  atingidos  por  essa  extração  das

minerações. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  José  Maria.  A  Kátia  irá  colher  seus  dados

completos, para que você seja incluído na audiência pública de amanhã. Antes de

ouvirmos  o  segundo  bloco  da  participação,  vamos  passar  a  palavra  para  dois

prefeitos  de  municípios  mineradores.  Depois,  passaremos  a  palavra  para

representantes  de  entidades  dos  municípios  mineradores,  e,  posteriormente,

retomaremos mais um bloco de audiência na Assembleia. Com a palavra, o Sr. Celso

Cota, presidente da Amig e prefeito de Mariana.

Palavras do Prefeito Celso Cota

Boa tarde a todos. Estamos caminhando bem com esta audiência pública, que tem

o espírito bem popular. Isso é muito bom.

Cumprimento  a  todos:  caro  deputado  Gabriel  Guimarães;  relator,  deputado
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Leonardo -  ele  se ausentou da Mesa por  alguns minutos;  deputado Sávio Souza

Cruz;  meu  caro  Durval  Ângelo;  Padre  João,  deputado  federal;  todos  os

representantes de classe presentes; Carlão, representando aqui o Ministério de Minas

e Energia; prefeitos; vereadores e imprensa.

Serei  breve.  Vou  entregar  um  documento  à  comissão  especial.  As  cidades

mineradoras vivem do ciclo. O ciclo do ouro passou e deixou uma história, um legado

positivo, mas, ao mesmo tempo, uma história de muita luta. Hoje ouvi e aprendi muito

com  vocês,  com  esse  sentimento  popular  que  foi  expressado  pelos  seus

representantes e que alimentou a nossa alma.

Da tribuna, ouvimos uma afirmação: “O povo é sábio”. Não importa se ele não teve

oportunidade de estar em salas de aula ou de estar aqui nesta Casa representando o

povo, apresentando projetos de lei e discutindo o futuro do nosso estado e do nosso

país. Quando uma oportunidade como esta se abre, o povo sinaliza a estrada a ser

percorrida. Aqui muito se ouviu sobre a riqueza que se extrai e a pobreza que se

instala. Ouvimos falar da riqueza que se extrai, mas das dúvidas que ficam para o

futuro. Assim aconteceu lá atrás, no século XVIII, com o ouro. O ouro patrocinou toda

a Revolução Industrial da Inglaterra, todos os países da Europa.

Depois da exaustão do ouro, retrato minha cidade de Mariana, a primeira cidade de

Minas  Gerais,  Ouro  Preto  e  toda  a  região  do  quadrilátero  ferrífero.  Lembro-me,

quando moleque, de uma cidade pacata, sem muita expectativa, de poucos recursos.

Daí surgiu a possibilidade da riqueza. Vieram a Vale do Rio Doce, a Samarco e a

Samitri  com  a  possibilidade  de  explorar  as  riquezas  do  nosso  subsolo.  Hoje  o

movimento é muito grande nessa cidade, em Mariana, e em outras. Lá saímos de

uma população de 12 mil habitantes para algo em torno de mais de 60 mil habitantes.

A história econômica da cidade mudou. Mariana é tida como uma cidade rica. Muitos

colegas prefeitos, quando chegam a Mariana ou Itabira, dizem que gostariam de ser

prefeitos  dessas  cidades,  pois  são  ricas.  Temos  um  orçamento  diferenciado.

Recentemente, foi  amplamente divulgado que as cidades com melhor IDH são as

cidades mineradoras, no entanto, junto ao nosso povo, à nossa história e às nossas

necessidades, muita coisa mudou. Realmente queremos outros rumos para a nossa

cidade.
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Passou o ciclo do ouro e veio o ciclo do minério de ferro. Muitos perguntam como

serão investidos os recursos do Cfem. A lei é clara. Mas não basta a lei, tem de haver

vontade.  Não  basta  a  lei  direcionar  os  recursos,  temos  de  mudar  e  promover

desenvolvimento. Hoje a preocupação da nossa associação, dos prefeitos é preparar

essa cidade, dar-lhe condições de encontrar um novo ciclo, Virgílio Guimarães. Cada

cidade  tem  um  potencial  e  encontrará  o  seu.  É  preciso  que  utilizemos  bem  os

recursos  para  criar  infraestrutura  na  saúde,  na  educação,  no  desenvolvimento

econômico, desenvolvendo nosso potencial, garantindo que, no futuro, novo ciclo seja

instituído, de fato.

Dizem que a  Cfem onera  os  municípios.  Não podemos mais  discutir  isso.  Não

podemos tratar a Cfem colocando-a na mesma vala comum da alta carga tributária

deste  país.  A Cfem  é  a  compensação  de  uma  sociedade.  Os  empresários  das

mineradoras não escolhem em qual território vão minerar, eles vão aonde há minério.

Infelizmente,  nos  últimos  anos,  essa  sociedade  tem  sido  muito  injusta.  Temos

recebido apenas 2% do líquido, e não mais 1,2% do real resultado do negócio. Isso é

uma injustiça para a sociedade.

O  que  vem  acontecendo?  Os  municípios  estão  crescendo,  porque  a  atividade

minerária atrai pessoas de várias partes do País, e a pobreza social aumenta, porque

há aumento de demanda pela educação, pela saúde e pela infraestrutura. Cidades

como Ouro Preto e Mariana têm centros históricos maravilhosos, mas as periferias

estão  sendo  invadidas,  como outros  locais,  tendo  em  vista  que  a  demanda  por

habitação é muito grande. Geralmente, as pessoas vão para lá em busca de serviço.

Os  hospitais  estão  lotados,  sem  capacidade  de  atendimento,  e  quando  alguém

precisa de UTI neonatal ou adulta, quase recebe atestado de óbito.

Percebemos que algo precisa ser mudado. Fico muito feliz quando dizem que o

subsolo é da União. O que queremos de fato com o marco regulatório que está sendo

proposto depois de 50 anos? Que ele corrija as distorções. Alguns representantes da

sociedade que  fizeram uso  da  palavra  disseram em alto  e  bom  som que somos

contrários à mineração. Isso é um absurdo!  Não somos não!  Somos contrários ao

modelo,  que  precisa  de  reajustes.  Não  podemos  ser  contrários  a  essa  atividade,

porque o subsolo é rico, é da União, mas os produtos só deveriam chegar à nossa
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mesa  se  fossem  competentemente  explorados,  visassem  às  responsabilidades

ambiental,  econômica  e  social.  É  esse  o  ajuste  que  estamos  discutindo  hoje.

Queremos mineração sim, mas que ela promova e traga orgulho ao povo brasileiro e

principalmente ao mineiro.

Este  é  o  momento  de  fazer  propostas,  discutir  o  tema.  Queremos  garantir  o

negócio. Como disse o nosso caro amigo, não queremos matar as galinhas dos ovos

de ouro. Ao contrário, queremos fazer com que elas botem ovos capazes de alimentar

o  povo  brasileiro,  mas  não  apenas  o  seu  estômago,  e  sim  a  sua  alma,  a  sua

autoestima, além de garantir-lhe saúde, melhorar a sua qualidade de vida.

Nós, dos municípios mineradores, trabalharemos fortemente em prol dos 4% do

bruto.  Tenho  a  certeza  de  que  a  competente  comissão  instalada  no  Congresso

Nacional irá nos brindar com essa decisão ainda este ano. Precisamos tratar 100%

da  nossa  água  e  do  nosso  esgoto,  garantindo  a  vida  de  quem  garante  a  nossa

sobrevivência;  oferecer  cursos  de  capacitação  e  empreendedorismo  aos  nossos

jovens, para que possam cuidar dos municípios no futuro; dotar a saúde de estrutura;

melhorar o salário dos professores, garantindo uma melhor qualidade na educação. É

isso  o  que  estamos  buscando com o  que  produz  riqueza  no nosso  país.  Então,

dizemos “sim” à mineração que segue uma legislação nova, que garanta a quem

possui  propriedade  -  que  amanhã  ou  depois  pode  ser  transformada  em  área

minerária -  o  direito de entender o processo e propor alternativas. Vários anseios

dessa natureza foram manifestados aqui hoje.

Cerca de 40% do PIB mineiro é oriundo da mineração. Que possamos agregar mais

valor aos royalties, que possamos obter um parque industrial capaz de fazer com que

o Brasil seja exportador de manufaturados. Isso é fundamental. Todos aqueles que

trabalham na área minerária sabem que 75% de tudo o que as mineradoras precisam

para funcionar estão vindo de outros estados.

Somos  capazes  de  transformar  esse  quadrilátero  ferrífero  -  e  agora  com  a

mineração na  região  Norte  também e em Jequitinhonha -  em  um grande parque

industrial, gerando mais renda e mais emprego de qualidade aos nossos jovens, aos

nossos trabalhadores. Por  isso,  deixamos aqui  hoje algumas sugestões,  algo que

estamos defendendo no dia a dia. Por isso, caro coordenador Gabriel Guimarães, a
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Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig - sente-se honrada

com  a  atenção  recebida  de  V.  Exa.  nesta  audiência  e  nas  causas  que  são

sustentadas pela associação.

Fazemos questão de ratificar, nesta oportunidade, que é grande nossa expectativa

em relação aos trâmites do marco regulatório  da mineração,  pois  dele dependem

diretamente  centenas  de  municípios  de  nosso  país,  que  recebem  ou  deveriam

receber da atividade da mineração uma maior contribuição para a sustentabilidade

econômica e social de seus milhões de munícipes.

Diante disso,  apresenta-se a seguir  uma síntese das propostas defendidas pela

Amig e o posicionamento da entidade sobre a tramitação do marco regulatório da

mineração. Convém ressaltar  que algumas delas são absolutamente fundamentais

para corrigir  distorções e até ameaças às nossas cidades e populações, que são

quem,  de  fato,  dá  a  maior  contribuição  para  o  sucesso  da  economia  mineral

brasileira. A Amig defende que a alíquota da Cfem praticada hoje para a exploração

de minério de ferro deve ser  alterada de 2% do faturamento  líquido para  4% do

faturamento bruto, sendo que para as demais “commodities” poderá ser aplicada a

mesma proporcionalidade de aumento de alíquota acima proposta. A Amig ressalta

que, mesmo com esse reajuste na alíquota da Cfem, o Brasil continuará a ser o país

que praticará as menores e mais competitivas alíquotas entre os países produtores

de minério no mundo e com uma grande diferença para menor, comparada a esses

países concorrentes. A Amig defende que o fator gerador da Cfem seja expresso...

O coordenador - Prefeito Celso Cota, só um minuto. Celso, eu pedi brevidade, mas

tive essa tolerância além do tempo previsto, porque o Celso estava previsto como

expositor,  assim  como os  demais  que  abriram  mão  nessa  inversão  da  dinâmica.

Então Celso, para concluir, fazemos o compromisso de incluir essa apresentação da

Amig  em nosso  site,  para  que todos  tenham acesso e  tenham  conhecimento  do

inteiro teor da proposta. Quero apenas essa compreensão. Não só ele, mas outros

expositores  tiveram  essa  tolerância,  justamente  porque  estavam  inscritos  como

expositores, representando a Amig.

O prefeito  Celso  Cota  -  Só quero  deixar  registrado,  porque gostaria  que  todos

tomassem conhecimento - vamos deixar a apresentação também no “site” da Amig.
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Falamos  das  cidades  do  entorno,  tratamos  dessas  cidades  e  da  questão  da

pelotização. Acho isso importante, porque estamos discutindo questões fundamentais

com as quais precisaremos conviver daqui para frente.

Muitas vezes, coordenador, as pessoas perguntam como melhoraremos nossa vida,

como vamos melhorar isso na cidade. Se não garantirmos os recursos em nossa

cidade, o nosso povo continuará sempre clamando, como vem fazendo aqui hoje, por

melhor qualidade de vida para eles e suas famílias.

Quero deixar muito claro para vocês a importância da mineração para essa cidade.

Mariana hoje, Virgílio, tem 88% da sua arrecadação dependente de mineração. Se

pararmos com a mineração em Mariana e em Ouro Preto, hoje, não teremos como

pagar professor, não teremos como pagar médico, não teremos como pagar ninguém.

É só para demonstrar a importância da mineração para nós.

Sem dúvida nenhuma, regulamentada com as propostas que estamos ouvindo e

diante da responsabilidade com que essa comissão, coordenada pelo Gabriel, está

procedendo  nesses  últimos  meses,  temos  certeza  de que  é  possível,  talvez não

agradar a todos, mas dentro de uma agilidade necessária a este país, que vem há

tanto tempo esperando ações como essa, haver algumas decisões para melhorar de

forma imediata a vida de todo brasileiro. Muito obrigado.

O coordenador - Muito obrigado, Celso. Por favor, vamos respeitar todos que estão

aqui  se  manifestando,  para  manter  nossa audiência  pública  em  alto  nível,  o  que

corresponde ao sentimento de cada um de vocês. Estou apenas explicando para que

entendam.  Agora,  teremos  mais  um  prefeito  e,  depois,  voltaremos  ao  bloco,  à

disposição de vocês. Vamos passar a palavra ao Sr. Anderson Cabido. Peço-lhe que,

com toda brevidade que lhe é característica, faça suas considerações. O Anderson

representa a Amib.

Palavras do Sr. Anderson Cabido

Boa-tarde.  Cumprimento  todos  vocês,  o  Gabriel  Guimarães,  nosso  deputado

federal,  o  público  presente,  em especial  os  nossos  movimentos sociais,  que vêm

mostrar toda sua força e pujança. Quero, a princípio, falar da enorme preocupação

que norteia a grande maioria dos prefeitos, senão todos os prefeitos de municípios

mineradores.
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A  associação  da  qual  sou  secretário  executivo  representa  os  municípios

mineradores do Brasil, e não apenas os de Minas Gerais. O nosso prefeito Celso

Cota, que é presidente da associação mineira, acabou de falar. Mas essa questão da

mineração preocupa todos os municípios brasileiros. Temos pontos importantes que

estão sendo pautados. A nossa associação já encaminhou à comissão os pleitos, as

questões que consideramos importantes. O desafio de todos é a grande reflexão que

temos pela frente.

Quero fazer coro com o representante da federação dos trabalhadores, o qual nos

antecedeu  há  pouco.  Entendo  que  ninguém  está  demandando  ou  pleiteando  o

encerramento da atividade de mineração em nosso país. O que queremos, e esse é o

desafio colocado pela sociedade brasileira, é saber como compatibilizar a mineração

com  a  vida,  com  a  qualidade  de  vida  dos  nossos  moradores  e  das  nossas

comunidades.  Diferentemente  do  que  vemos  muitas  vezes  nas  propagandas

veiculadas  pela  mídia,  não  temos  ainda,  em  nosso país,  um  território  local,  uma

cidade  ou  um município  em que exista  um  convívio  harmonioso de  mineração e

comunidade. Infelizmente ainda não temos isso.

Podemos  fazer  simplesmente  a  opção  de  desistir  dessa  discussão  e  falar  que

vamos acabar com a atividade. Ou vamos enfrentá-la de frente, juntos, como estamos

fazendo  aqui  hoje,  tentando  encontrar  o  termo  ideal,  que,  em  primeiro  lugar,

contemple os interesses da coletividade. Isso tem de vir sempre em primeiro lugar.

Entendo que essa é a preocupação dos prefeitos dos municípios mineradores, ou

seja, colocar o interesse da comunidade, de sua cidade, do povo, da nossa gente,

acima de qualquer interesse, seja ele econômico, seja ele o interesse que for, político,

vantagens ou benefícios que possam ser auferidos individualmente. Não é isso que

queremos. Se temos hoje prefeitos que não representam esses anseios, precisamos

aprender a colocar nos governos quem os representa. Tenho certeza de que nossos

movimentos sociais têm buscado, cada vez mais, isso. Temos de alastrar para toda a

nossa população a consciência de que, muitas vezes, podemos fazer várias coisas

por meio do voto, mas também por meio de manifestações, da participação legítima.

Precisamos alcançar esse sonho de uma sociedade justa e equilibrada, em que não

haja nem explorados nem exploradores, que todos possam se beneficiar e ganhar



642
____________________________________________________________________________

juntos.

Não estamos aqui falando contra a atividade de mineração - insistimos nisso -, mas

sobre  o  desafio  que  todos  temos  pela  frente  para  encontrar  esse  equilíbrio.  Fui

prefeito de uma cidade mineradora, falada há pouco, Congonhas. Por oito anos, fui

prefeito de Congonhas. Numa determinada época, retirávamos das ruas 7t de pó de

minério. Imaginem vocês as nossas garis varrendo as ruas, retirando, em um só dia,

7t de pó de minério das ruas. Isso vai para as ruas. E o minério que vai para os

pulmões, para as casas, que vai incomodar a dona de casa? Isso é para falar apenas

de um pequeno aspecto. Poderíamos falar da água, do impacto e da sobrecarga que

isso gera nos serviços públicos. Poderíamos falar sobre um punhado de coisas, mas

escolhemos falar aqui hoje sobre o global, o que compete a nós; escolhemos exercer

nossa  pressão  legítima,  democraticamente,  vindo  com  cartaz,  vindo  da  nossa

comunidade. Temos de ter a sensibilidade.

Estou muito feliz em saber que o nosso presidente e a comissão estão de ouvidos

abertos,  estão  atentos  às  questões  e  demandas  justas  e  corretas  que  hoje

apresentamos  aqui.  Então,  não  vou  falar  sobre  as  questões  que  afligem  os

municípios. Consideramos muito injusta a compensação que os municípios recebem,

ela precisa ser revista. Estamos lado a lado com a comunidade, com a sociedade

brasileira, para buscarmos o equilíbrio, uma sociedade justa e fraterna, onde não haja

explorados  nem  exploradores,  mas  sim  desenvolvimento  igualitário  para  todos.

Obrigado e boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, vamos chegar lá.

O coordenador - Muito obrigado, Anderson Cabido. Agradeço a você e ao Celso

Cota as manifestações em relação ao marco. Com a palavra, o deputado Rogério

Correia, para mais um bloco de participação dos movimentos sociais.

Palavras do Deputado Rogério Correia

Obrigado,  Gabriel.  Vou ser rápido. Em primeiro lugar,  parabenizo a comissão; o

deputado Gabriel Guimarães, que está dirigindo os trabalhos com muita maestria; o

Padre João, autor do requerimento; o Leonardo, relator; e o deputado Sávio Souza

Cruz, representando a Comissão de Minas e Energia.

Como o  deputado Padre  João  já citou,  em quase todas  as  regiões  do  Estado,

propus uma audiência pública para discutir os impactos da mineração. E o deputado
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Padre João participou de várias delas. Fomos ao Norte de Minas, fizemos reunião no

Vale das Cancelas, em Grão-Mogol, em Taiobeiras, em Janaúba - para verificarmos a

questão do Norte -,  em Viçosa,  em Conceição do Mato Dentro -  não poderia me

esquecer -, enfim, fomos a várias regiões do Estado. O que traz todo esse público a

esta  audiência é a expectativa  positiva de  discutir  o  novo marco regulatório,  pois

Minas Gerais virou casa da mãe joana para as mineradoras. Infelizmente, essa é a

verdade, como foi dito aqui.

Conceição  do  Mato  Dentro  virou  um  inferno;  foram  para  lá,  de  repente,  3  mil

pessoas; depois 8 mil pessoas; vão sair todos de lá; transformaram a cidade em algo

indescritível. Lá não se respeita nascente, não se respeita meio ambiente, não se

respeita coisa alguma. Em Conceição do Mato Dentro, aprovamos um requerimento

da Comissão de Direitos Humanos para suspender a atividade da Anglo American lá.

E essa ainda não é a atividade principal, eles estão só com a licença de instalação, e

ninguém aguenta mais.  Para  mostrar  que em Minas Gerais  há  ordem, que quem

manda aqui  não é a mineradora,  mas o Estado,  o governo teria  de suspender  a

atividade em Conceição do Mato Dentro, para dar um exemplo e mostrar que aqui

tem governo e que não é o governo das mineradoras. Solicitamos isso, e nada. O

governo  do  Estado  não  nos  dá  uma  resposta,  não  fala  absolutamente  nada.  O

pessoal está doido para falar, então estou falando mais do que devia. Eles vão falar

em relação à Anglo American.

Segundo, estivemos no Norte de Minas, onde a situação é de desespero. Estão

com medo de eles colocarem um mineroduto para levar o minério do Norte de Minas

pela  água,  Virgílio  Guimarães.  Imagine  você,  que anda  por  todos  esses  lugares.

Imaginem: levar por água, através do mineroduto, o minério do Norte de Minas, uma

região que, como sabemos, quase não tem água. Levar pela água não sei de onde.

Sei  que  irá  virar  um  deserto  o  Norte  de  Minas.  Então,  as  pessoas  ficam

desesperadas,  perguntando:  “Vai  ter  mesmo mineroduto?”  Vai  ser  essa  a  via  de

transporte?.  Também  não  são  dadas  respostas.  Não  sabemos  se  o  DNPM  vai

autorizar o mineroduto para lá e se o governo vai autorizar a licença. Geralmente é o

que acontece. Não importa a resistência que há no local.

Terceiro, Minas Gerais ganhou agora - a Zona da Mata e o Jequitinhonha sentem
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muito  -,  pela  quarta  vez  seguida,  um  título  que  não  queríamos.  Minas  Gerais  é

tetracampeã em desmatamento da mata atlântica. No ano passado, nosso Estado foi

responsável  por 50% do desmatamento da mata atlântica.  E o governo de Minas

finge  que  não  vê  isso.  Como  diz  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  todo  mundo

abraçando o governador, mostrando uma Minas feliz, com propagandas mostrando

florestas.  “Ah,  a  mineração  é  uma  beleza!”  E  mostram  o  povo  abraçando  o

governador e o senador.  “Muito obrigado,  senador!” Essa é a propaganda, mas o

povo está comendo o pão que o diabo amassou. O desmatamento da mata atlântica

em Minas Gerais é de 50%, e o governo do Estado não fala nada. “Deixa desmatar!”

É  eucalipto  e  minério,  para  depois  falarem  que Minas  é  o  PIB  da China.  Isso  é

mentira. O PIB do trimestre passado em Minas Gerais foi -0,1, e o do Brasil foi de 1,5.

O café e o minério caíram de preço, o PIB foi lá embaixo. O PIB da China do senador

virou o PIB da Somália. Isso só não pode ser dito.

Pompílio, somente de vez em quando na TV Assembleia podemos falar. Porque há

vezes que o sinal da Assembleia cai. Dizem que há intervenção das luzes e dos raios

solares na TV Assembleia. Minas Gerais é tetracampeã em desmatamento. Minas

Gerais virou a casa da mãe joana. As mineradoras mandam e desmandam. Tudo em

nome de que teríamos um PIB da China para alavancar a candidatura do senador. O

governo de Minas só  serve  como comitê  eleitoral  do  senador.  É  bom  que vocês

venham de Brasília e a gente possa dizer isso aqui.

Deputado Gabriel, quero fazer uma proposta concreta. O Sávio Souza Cruz citou, e

lembrei  da  Cfem.  Não  é  só  fala,  estou  com  uma  prova  que  mandamos  para  o

Ministério Público, que inclusive age menos do que deveria. Aqui é tudo dominado.

Os R$49.600.000,00 que saíram do número 32 do orçamento, item de exploração de

recursos minerais, a Cfem, foram parar na PPP do Mineirão, na Minas Arena. Essa

empresa ganhou o Mineirão. Esse estádio foi doado. A Minas Arena ganhou essa

doação. O dinheiro da Cfem está pagando a PPP do Mineirão. Já falei com o nosso

relator, e a minha proposta é incluir a obrigatoriedade e o vínculo direto do recurso da

Cfem  nos  estádios  à  saúde,  à  educação  ou  ao  meio  ambiente.  Mas  que  seja

carimbado, pois, se vier para o caixa único, vai parar nos amigos do rei. Deputado,

parabéns! Mas infelizmente esse é o quadro de Minas.
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O coordenador - Deputado Rogério Correia, muito obrigado. Com a palavra, o Sr.

José Osvaldo de Souza, coordenador do Departamento Mineral da Ftiemg.

Palavras do Sr. José Osvaldo de Souza

Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros, boa noite a todos. Queria só lamentar

o tempo, que acaba sendo pouco, apesar de uma audiência que durará mais de cinco

horas.  Por  isso  reiteramos  a  solicitação  do  nosso  presidente  para  que  haja  um

espaço só para os trabalhadores apresentarem suas propostas e debatê-las junto à

comissão. Claro que acho que todos os outros movimentos devem também pleitear

esse tempo específico para debater as suas propostas.

Queria também falar sobre a nossa indignação de pertencemos a um segmento da

sociedade em que mais se mata, mais se adoece e mais trabalhadores são mutilados

per capita; o pior setor para se trabalhar, em que há mais risco de adoecer ou de

morrer  num  fundo  de  uma  mina.  Isso  não  pode  acontecer.  Esse  novo  marco

regulatório tem de criar uma legislação em que se proíba a continuidade desse tipo

de coisa.

Outra  questão  que  não  podemos  permitir  são  situações  como  a  existente  em

Alpinópolis - coisas absurdas, em que pais de família são colocados em situações de

puro descaso, de escravidão mesmo. O nosso presidente disse uma frase lá: que só

é preciso o tronco, o resto já está instalado, porque já é escravidão de fato.

Temos propostas que gostaríamos de apresentar. Em 2008 esta Casa fez o Minas

de Minas e percorreu todo o Estado de Minas recolhendo propostas. Participei de 8

dos 11 seminários, falando em nome dos trabalhadores, e condicionamos algumas

propostas, no total de 9. O Minas de Minas teve 50 propostas, e a única que foi

implementada  até  hoje  foi  a  criação  da  Comissão  de  Minas  e  Energia.  Até  hoje

nenhuma das outras 49 foi apresentada.

Falarei  rapidamente sobre algumas propostas que fizemos do setor,  porque não

temos tempo. Estamos capacitados e em condições de fazer o debate do porquê de

defendermos  que  essas  propostas  sejam  incluídas  no  marco  regulatório  da

mineração. Quanto à questão da terceirização, não queremos que as atividades de

mineração sejam terceirizadas,  não  podemos  permitir  isso.  Precisamos  garantir  a

aposentadoria especial aos trabalhadores da mineração nos atuais modelos, de 15,
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20, 25 anos; a manutenção do turno de 6 horas em minas subterrâneas; que cada

município ou região mineradora tenha um centro de saúde do trabalhador, onde se

façam  estudos  sobre  o  adoecimento  dos  trabalhadores  na  mineração;  que  a

legislação - NR nº 22 - que fala sobre garantia à saúde seja implementada, que não

fique de fora desse novo marco regulatório.

Temos a proposição de criar um fundo de caução, em que a mineradora deposita

um  dinheiro,  mês a  mês,  durante  as  suas  atividades,  para  não acontecer  o  que

aconteceu em Vazante, Minas Gerais, em que 400 pais de família foram colocados na

rua sem receber os seus direitos trabalhistas. Esse fundo também pode garantir o

pagamento de indenização em caso de desastres durante as atividades da empresa,

como  o  rompimento  de  barragens  e  outros.  Que  a  Cfem  seja  aplicada  única  e

exclusivamente em novas propostas de geração de emprego, que isso também seja

garantido. Por último, garantir o fechamento das minas, e que o empreendedor que

explora a mineração garanta isso.

Penso que o Carlão tem muito a contribuir  com isso. O governo já  enviou uma

proposta  que  pode ser  melhorada e  em que podem  ser  incluídos  alguns  desses

nossos  pontos.  Estamos  totalmente  à  disposição  para  promover  um  debate

especificamente com a comissão, os presidentes e relatores, a fim de dizer o porquê

de defendermos essas propostas. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  Sr.  José  Osvaldo.  Agora,  antes  de  passar  a

palavra ao Sr. Paulo Sérgio de Oliveira, presidente da União Estadual dos Estudantes

- UEE. Com a palavra, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira, presidente da União Estadual

dos Estudantes - UEE. Agradeço a você e aos estudantes que fazem parte deste dia

tão importante.

Palavras do Sr. Paulo Sérgio de Oliveira

Boa tarde, deputados Gabriel Guimarães, presidente desta comissão especial,  e

Leonardo Quintão,  relator do marco regulatório.  Primeiramente quero manifestar a

nossa gratidão em poder participar deste espaço e dizer que temos percorrido as

universidades de Minas Gerais. Não é de hoje que a nossa entidade tem realizado o

debate sobre a situação mineral e a necessidade de se discutir melhor e trazer a

sociedade para ele.
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Nos  últimos  quatro  anos,  a  UEE  tem  realizado  um  debate  sobre  a  situação.

Chegamos à conclusão de que há necessidade de o minério de Minas estar a serviço

do povo de Minas Gerais. Por exemplo, hoje Minas Gerais é o principal explorador de

minério de ferro. Por isso o nosso Estado talvez tenha V. Exas. como relatores e os

principais proponentes dessa discussão na Câmara dos Deputados.

Hoje  o  nosso  Estado  recebe  aproximadamente  R$300.000.000,00,

R$330.000.000,00, com a Cfem. Pelo que está proposto, passaremos a receber em

torno de R$700.000.000,00 com a Cfem para o Estado - recurso esse que hoje é

utilizado em “n” maneiras, mas que, na nossa opinião, como já disse aqui, precisa

estar destinado ao seu povo.

Ora, o governo brasileiro, nos últimos dias... Os senhores puderam participar desse

processo e aprovaram uma importante resolução que destina os recursos do petróleo

brasileiro à educação e à saúde. O fundo social do pré-sal foi destinado à educação e

à saúde, e os royalties, à educação - 75% dos royalties e 50% do pré-sal destinados

à educação.

Entendemos  que  o  minério  tem  de  ter  essa  mesma  regulamentação  e  esses

recursos precisam ser destinados a essas áreas. Ora, o recurso do minério de Minas,

na nossa opinião, tem de ser destinado à educação, porque isso significa atender ao

povo que hoje sofre da exploração. Então, para nós, é necessário criar o fundo social

do minério e investir seus recursos na educação do povo de Minas.

Temos  ainda  uma  universidade  no  Estado  de  Minas  Gerais  que  possui  uma

estrutura deficitária e não atende aos pré-requisitos de ensino, pesquisa e extensão;

uma universidade no Estado de Minas  Gerais  que  tem um investimento  pífio  em

relação a quanto deveria investir-se.

Temos ainda, no Estado de Minas Gerais, uma demanda muito grande pelo passe

livre  intermunicipal,  sobre  o  qual  estamos  discutindo  em nossas  pautas.  Há uma

necessidade,  uma  demanda  muito  grande  pelo  passe  livre  no  Estado,  há  uma

demanda  pelos  investimentos  em  educação,  específicos  para  a  Uemg  e  para  a

Unimontes e também pela criação de uma rede estadual de escolas técnicas, porque

até  hoje  nosso Estado  é  um  dos  poucos  que  ainda não a  criou.  Então a  nossa

entidade, a União Estadual dos Estudantes - UEE - apresenta aqui a necessidade da
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criação do fundo social do minério e a vinculação dos recursos para a educação. Esta

é a nossa exposição.

Quero ainda deixar claro que no próximo semestre percorreremos todo o Estado, as

principais universidades, debatendo com os estudantes, levantando mais questões

sobre a mineração. Queremos contar com o apoio de vocês para podermos percorrer

as  universidades  e  discutir  com  os  estudantes  a  criação  desse  fundo.  Desde  já

queremos contar  com vocês para  colocar  no  documento  do  marco regulatório  do

minério a importância da criação desse fundo. Muito obrigado.

O coordenador - Muito obrigado pela participação da UEE, presidente Paulo Sérgio.

Paulo,  tenha  certeza  de  que  em  qualquer  debate,  qualquer  diálogo  com  os

estudantes a que esta comissão for convidada, lá estará presente. Muito obrigado

pela participação de vocês.

Agora quero convidar Patrícia Generoso Tomás, atingida pelo Projeto Minas Rio,

em Conceição do Mato Dentro. Agradeço a presença de alguns amigos: Teresa Vilas

Boas, servidora desta Casa; Mateus, advogado; Janaína, nossa colega de Patos de

Minas; Rodolfo Gonzaga, vereador de Congonhas; e tantos amigos presentes. Muito

obrigado pela presença de todos.

Palavras da Sra. Patrícia Generoso Tomás

Srs.  Deputados,  sou  de  Conceição  de  Mato  Dentro.  As  pessoas  que  me

antecederam já falaram muito sobre o modelo de exploração do minério de ferro que

está ocorrendo em Conceição do Mato Dentro. Mas não vou me furtar de reforçar isso

e dizer  que cada dia  isso me causa mais  estranheza.  O modelo  de  violações,  o

massacre que se tem feito em Conceição do Mato Dentro, embora conhecido, ainda

não foi refreado, e isso nos causa uma indignação muito grande. Um colega nosso,

atingido de Conceição, costuma dizer que o Projeto Minas Rio da Anglo American

inaugurou um novo conceito de atingido: massacrado. Em Conceição estamos sendo

massacrados por um projeto que quer dar invisibilidade aos problemas sociais,  às

questões de impacto social que existem na comunidade.

Gostaria de pedir  aos senhores que não se furtem a fazer  esse debate.  Se os

deputados mineiros estão num cargo de expressão dentro do novo marco regulatório,

de debates, não se furtem a aprofundar o debate que estamos fazendo aqui com os
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senhores.

Gostaria de  perguntar  aos senhores:  no  novo marco regulatório,  onde estão as

questões sociais? É uma pergunta,  gostaria  de ter  uma resposta.  Onde estão os

atingidos no novo marco regulatório da mineração? Onde estão as vidas humanas

nesse novo marco? Qual o regramento que existe para isso? Nós nos debruçamos

sobre  o  novo  marco,  mas  não  encontramos  nada  que  pudesse  nos  atender

satisfatoriamente ou enxergar um regramento.

Estávamos falando aqui que sobre várias legislações no Brasil  pesa a pecha de

terem  sido  feitas  durante  o  período  da  ditadura.  Se  essas  questões  não  forem

aprofundadas no novo marco regulatório, vai pesar a pecha de uma nova ditadura: a

ditadura da Bolsa de Valores, da monetarização e só, e isso é muito pior,  porque

monetarizar não é fazer equivalência. É isso que gostaria de pedir e reforçar, para

que os senhores não se furtem à responsabilidade de aprofundar o debate e de nos

responder essas questões.

O coordenador - Obrigado, Patrícia. Agora, o Sr. Aílton Ferreira da Silva, do Norte

de Minas, também atingido.

Palavras do Sr. Aílton Ferreira da Silva

Boa noite  a todos.  Meu nome é Aílton,  sou presidente da Associação do Peixe

Bravo, no Norte de Minas. Gostaria só de aprofundar o termo que foi deferido para

nossos companheiros. Lá no Norte de Minas, na região onde moro, na nossa escola,

está  faltando  água  para  a  merenda  de  nossas  crianças.  É  uma  região  onde  as

nascentes das nossas águas foram tão procuradas que senti muita falta de água e

houve um desmatamento enorme. Hoje declararam que 50% do Norte de Minas é

composto de eucalipto, e não de chapada. Na nossa região, é muito difícil  nossa

sobrevivência, onde muitos aposentados vivem com um salário de R$678,00.

Vemos em todos os jornais que muitas pessoas ganham milhões e bilhões de reais.

Onde existem esses tais direitos humanos hoje? Se existissem direitos humanos, não

existiria uma desigualdade tão grande como esta: um ser humano que trabalhou tanto

na roça sobreviver hoje com um salário de R$678,00 e ainda ter de saber que precisa

largar seu território para minerações. Se acaso precisarmos sair lá do Norte de Minas,

da região de Peixe Bravo, onde moro, queremos que haja médicos de qualidade,
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porque, se houver mineração, onde a pesquisa é tão grande lá no Norte de Minas,

nossos hospitais não terão condições de atender a gente. O maior hospital que nos

atende fica em Montes Claros. Na Santa Casa de Montes Claros, vemos direto nos

jornais  quanta  gente  está  morrendo por  falta  de  leitos.  Se houver  mineração,  os

hospitais de lá não terão condições de atender a gente.

Queria deixar uma pergunta a todos os deputados. A pesquisa foi feita na nossa

região de Peixe Bravo, no Município de Rio Pardo de Minas, e foi muito grande. No

caso da pesquisa que foi feita, às 5 horas já estávamos saindo de casa, viajando, e

estamos aqui até agora. Vocês precisam nos passar um relatório de quantas pessoas

serão atingidas pelo minério naquela região. Estou numa comunidade onde há 2 mil

pessoas, entre crianças e adolescentes. E o número do Norte de Minas? Chegamos

aqui  na  audiência,  mas  não  sabemos  quantas  mil  pessoas  serão  atingidas  pelo

minério naquela região. Há coisas em que saímos daqui sem ter concluído o debate.

Temos de saber se serão 20 mil, 30 mil, 40 mil ou 50 mil pessoas atingidas no Norte

de Minas, para podermos chegar lá e deixar os companheiros com alma nova, pois o

pessoal  do  Norte  de  Minas  está  muito  preocupado  com  o  nosso  território.

Conseguimos sobreviver lá até com R$678,00, mas não queremos abrir mão daquele

território para mineradora, pois não sobrevivemos de dinheiro que não chega até nós.

O coordenador - Obrigado, Sr. Aílton. Agora, vou convidar a Fátima Carvalho, da

União Nacional dos Estudantes. Após sua fala, faremos mais um bloco da Mesa entre

o Carlos Nogueira, que representa o Ministério de Minas e Energia, e o Celso Garcia,

do DNPM.

Palavras da Sra. Fátima Carvalho

Boa tarde. Meu nome é Fátima e sou vice-presidente da UNE no Estado de Minas

Gerais. Minha fala vem muito no sentido de reforçar algumas denúncias que foram

feitas nesta tarde, neta audiência. Foram ouvidas denúncias de pessoas que foram

agredidas diretamente por morar em áreas de extração de minério e de recursos

minerais, como a água, que está sofrendo com a extração desse minério.

Sou aluna do curso de geografia da Universidade Federal de Uberlândia - UFU -,

em processo de transferência para a UFMG, e nasci em Jaíba, no Norte de Minas,

portanto tenho muita propriedade para falar a respeito de vários aspectos abordados
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aqui.  Quero  falar  da  irresponsabilidade  na  extração  desses  minérios.  Antes,

degradavam a Amazônia com a mesma irresponsabilidade com que hoje retiram os

minérios  de Minas e de vários outros  estados.  Venho alertar,  não para deixar  de

extrair, mas para a forma errada como os minérios são extraídos daqui e dos demais

estados da Federação. Pior ainda é aceitar o sucateamento da educação do Brasil e

do nosso estado, com tanto recurso sendo jogado pelo ralo. Pessoas morrendo, o

meio ambiente sofrendo impacto e sendo agredido diariamente, tanto recurso sendo

retirado do nosso estado, e a nossa educação sendo precarizada.

Então, nossa denúncia é para dizer que os minérios de Minas devem ser retirados

do  nosso  estado  com  muita  responsabilidade,  coisa  que  não  ocorre,  e  que  os

recursos advindos desse minério sejam empregados diretamente em benefício da

nossa população. Caso contrário, de nada vale todo o esforço feito diariamente para

que o marco regulatório seja aprovado. Ele deve ser aprovado em benefício do povo

mineiro.  Não  adianta  fazer  diversas  audiências  se  o  povo  não  tiver  interferência

direta.  A transmissão  ao  vivo  foi  cortada  nas  falas  mais  importantes.  Não  quero

desvalorizar nenhum presente, mas todos devem ser ouvidos por toda a população

mineira.  Devemos garantir  que a transmissão seja feita  com todas as falas  deste

Plenário.  Quero  pedir  mais  respeito  a  todos  os  presentes,  porque,  apesar  de

estarmos  aqui  e  sermos  atendidos,  queremos  que  nossa  voz  alcance  toda  a

população  de  Minas  Gerais.  Por  isso  vimos  colocar  a  entidade  estadual  dos

estudantes e a UNE posicionadas referentemente a essa luta pelo marco regulatório

do minério, “engrossando o caldo” com muitas vozes que foram ouvidas e tantas que

virão neste Plenário. Viva a UNE! Viva a UEE! Viva a luta do povo mineiro!

O coordenador - Obrigado, Fátima Carvalho. Com a palavra, o Sr. Carlos Nogueira

Costa Júnior, representante do Ministério de Minas e Energia. Obrigado, Carlão, leve

um  abraço a  todo o  ministério  em agradecimento  por  sua presença e de  todo o

ministério na nossa cidade.

Palavras do Sr. Carlos Nogueira da Costa Júnior

Boa noite. Gostaria de agradecer, mais uma vez, o convite da comissão especial

que está analisando esse projeto de lei de modificação, seja nas formas de acesso,

seja  na  questão  da  compensação  financeira  pela  exploração  mineral,  seja  pela
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criação de uma agência reguladora do setor. Eu havia preparado uma apresentação,

mas, em virtude da quantidade de pessoas interessadas no tema, o meu foco será no

que escutei aqui.

Primeiramente,  quero  agradecer  ao  presidente  Gabriel  Guimarães  e  ao  relator

Leonardo Quintão as conversas com o ministério. A função do Executivo era enviar o

marco regulatório ao Congresso Nacional, que, a seu modo e a seu tempo, faria as

discussões pertinentes a um debate tão intenso e importante do setor.

Essas audiências propostas pela comissão têm mostrado a nós, do Ministério de

Minas e Energia, como se encontra o setor, tirando os eixos Minas Gerais e Pará, que

são os dois carros-fortes, os 75% de representação do PIB mineral brasileiro.  Por

meio da discussão em outros estados, que não têm a mesma pujança,  o mesmo

arcabouço institucional e de debates que vocês, temos levado a essas comunidades

o  que  de  fato  é  a  mineração  no  Brasil  e  qual  a  sua  importância.  Alguns  mais

exaltados colocaram suas posições muito localizadas. Todavia, outros representantes

de associações e de sindicatos foram bem positivos ao ressaltar a importância da

mineração, da participação da sociedade no contexto da discussão do marco mineral.

Escutei a fala do deputado Rogério Correia, quando ele citou a preocupação no

contexto social. Acreditamos, respeitando as outras legislações vigentes, que o marco

que se propõe traz avanços para o segmento. Um dos setores mais ouvidos - usarei a

palavra “ouvidos” porque normalmente tem-se colocado como oitivas as conversas

que o ministério faz - foram os municípios afetados pela atividade mineral.

Ainda  bem  que  estou  aqui  na  Mesa  com  o  presidente  da  Amib  e  o  da  Amig.

Também  ouvimos  o  presidente  da  Amep,  entidade  que  representa  os  municípios

mineradores do Estado do Pará. Foram várias e várias reuniões com esse segmento,

exatamente  para  entender  que  não  estamos  falando  da  atividade  da  mineração

simplesmente traduzida na palavra “Cfem”. Atrelada à Cfem, viriam todas as questões

inerentes  -  sociais,  ambientais,  de  crescimento populacional  e  de  infraestrutura  -,

como bem relataram aqui diversos segmentos e os prefeitos que me antecederam.

Gostaria de dizer que à época entendíamos a Cfem, como proposta em seu início,

como um recurso criado em razão de a atividade mineral ser finita e, na maioria das

vezes, se exaurir em torno de 20, 30, 40 anos, com raras exceções. Os municípios
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afetados pela mineração eram muito impactados quando do fechamento da atividade

em  razão  do  desenvolvimento  acelerado  que  ela  trazia.  Por  isso  estão  lá  65%

destinados  aos  municípios,  23%  aos  estados  onde  a  atividade  está  fortemente

inserida e somente 12% para a União.

Repito, ouvi a fala do deputado Rogério Correia. Nos estados mineradores foram

criadas outras instâncias em razão da fiscalização da atividade minerária.  Todavia

não vimos nos municípios o mesmo rebatimento da utilização do recurso oriundo da

atividade mineral para promover o desenvolvimento, que entendíamos ser a lógica da

distribuição da Cfem.

No novo marco regulatório,  estamos destinando 60% - está carimbado -  para a

agência que exercerá essa atividade. Da cota-parte de 12% destinada à União, 60%

irão para a Agência Nacional de Mineração e 40% contemplarão o Fundo Nacional de

Ciência  e  Tecnologia,  como  bem  defendeu  aqui  o  deputado  Leonardo  Quintão.

Precisamos fazer com que o Brasil produza não só  commodities e bens minerais,

mas  também  agregação  de  valor,  que  gere  emprego  e  renda  descente  para  a

população deste país.

Essa foi a nossa preocupação, e ela tem sido externada nas nossas discussões

sobre o marco regulatório. Hoje temos dezenas de representações, e é claro que não

dá para escutar individualmente todas elas em Brasília. Porém, as suas federações,

as suas associações, de uma maneira ou de outra, foram ouvidas.

O Luiz Paulo, que foi o primeiro a falar, esteve conosco. Tivemos várias reuniões na

Secretaria-Geral da Presidência da República, local em que o tema dos movimentos

sociais é tratado. Discutimos sobre como melhorar e fazer interagir a questão social e

a questão do desenvolvimento atreladas ao marco regulatório da mineração.

Acreditamos  que  a  legislação  ambiental  brasileira  é  muito  sólida,  muito  rígida,

considerada uma das mais perfeitas do mundo, do ponto de vista ambiental. Se os

órgãos ambientais estão simplesmente carimbando papel, essa é uma questão a ser

discutida, como está sendo discutida a questão da inserção da atividade no território.

Temos  de  fazer  com  que  isso  seja  um  modelo  regulatório,  para  que,  de  fato,  a

atividade mineral brasileira traga sustentabilidade e seja um fator de contribuição para

o enriquecimento de um país que é muito rico, sim, em recursos minerais. Minha fala
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é para mostrar o desprendimento do Ministério de Minas e Energia ao participar e

colocar a cara nas audiências e para dizer que estamos atentos, sim.

Estamos refletindo sobre o que foi enviado ao Congresso Nacional. Em questões

que poderão trazer melhorias para a matéria,  queremos contribuir com o relator e

com  o  presidente  desta  comissão,  para  que  sejam  aperfeiçoados  os  detalhes,

considerados  por  nós  importantíssimos  para  a  sustentabilidade  da  mineração  no

Brasil.

Gostaria de fazer uma ressalva: escutei,  com muita propriedade, a senhora que

falou sobre a questão das águas. O fato de separar os bens minerais,  inclusive a

água mineral, dos metálicos não foi citado simplesmente porque achamos que água

mineral  não é  importante.  Existe,  sim,  um Código de  Águas  Minerais  vigente  no

Brasil.

Existe uma Comissão Nacional de Crenologia, que certifica as áreas. Se ela não

responder, aí, sim, vocês deverão cobrar resoluções, deverão exigir que ela cumpra

seu papel,  porque esse é o único bem consumido diretamente da fonte pelo  ser

humano. Sabemos da responsabilidade dessa comissão. Não tenho dúvidas quanto a

isso. Mas, só para explicar, a separação se deu porque entendemos que há bens

minerais  essencialmente focados no mercado interno.  Eles atingem diretamente o

consumidor que está muito próximo. Muitas vezes, o preço do frete é maior que o

próprio bem. No caso da água mineral, às vezes, o preço da embalagem é superior

ao preço da água.

A ideia  de  fazer  a  separação  em  dois  segmentos  foi  para  entender  a  lógica

daqueles  setores,  e o  braço do  Estado tem de estar  mais  próximo,  para  que as

legislações, as concessões e os direitos sejam discutidos amiúde.

Outros bens minerais de escalas industriais, especialmente o minério de ferro de

Minas Gerais, têm uma conotação sobre a qual todos já falaram. São questões de

commodities, de mercados internacionais e de logística, que merecem um outro olhar

do Estado. Não fizemos isso para colocá-los num patamar diferente um do outro.

Temos conversado com os segmentos para esclarecer esse assunto, que as pessoas

parecem não ter entendido muito bem, que é a lógica da separação.

Podem  ocorrer  outros  fatos,  como  os  corretivos  de  solo.  Entendemos  que  os
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corretivos de solo são essenciais,  são importantíssimos para a agricultura familiar,

para que esse segmento econômico continue sendo fundamental para a economia

dos municípios e distritos onde essa atividade está inserida.

Fiz esse esclarecimento para falar da necessidade de discutirmos esse arcabouço

legal. A discussão do marco que a Presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional é

inerente a uma discussão que já vem ocorrendo há muitos anos. Trata-se de uma

atividade que está regulada por um código de 1967. Somente por isso, já mereceria

estudos e discussões maiores e amplas,  já que temos um conceito de sociedade

completamente diferente do que tínhamos 50 anos atrás.

Acredito que este debate, promovido pela comissão especial que está analisando o

código mineral,  tem levado a discussão à sociedade.  Vocês estão aqui  hoje e se

mobilizaram em suas comunidades. Seus representantes estiveram presentes. Aqui

temos  outros  segmentos  de  pequena  mineração,  de  pesquisa  mineral,  que  se

mobilizaram  e  estão  discutindo  e  apresentando  suas  premissas  e  seus

descontentamentos, para que o Congresso, soberano, possa melhorar esse código.

Algumas questões não foram expostas,  porque entendemos que podem estar  em

legislações específicas e próprias que não a lei. Elas podem estar em regulamentos,

e  faremos  melhor  assim.  Dependendo  do  que  colocarmos  no  marco,  poderemos

entrar em rota de colisão com outras leis já existentes. Se não for  bem escrito e

articulado, pode gerar muito mais judicialização do que resultados satisfatórios.

Quer dizer, existem críticas, sugestões, mas a minha presença aqui é para mostrar,

por parte do governo, a vontade do governo federal de escutar o setor, contribuindo

para a melhoria desse novo marco. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Obrigado,  Carlos  Nogueira,  nosso  querido  Carlão,  pela

participação nesta e em todas as outras audiências. Sei que você tem de retornar a

Brasília, mas ficará bem representado pelo Celso Garcia, do DNPM.

O Sr. Carlos Nogueira da Costa Júnior - Quero apenas dizer, pois vi o companheiro

Cabral, que na quarta-feira, na Câmara, em Brasília, haverá uma audiência voltada

especificamente para os trabalhadores. A CUT vai estar lá.

O coordenador - Obrigado, Carlão. Com a palavra, Celso Garcia, nosso amigo e

superintendente do DNPM em Minas.
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Palavras do Sr. Celso Garcia

Boa noite, deputado Gabriel Guimarães, presidente da comissão especial; deputado

Leonardo Quintão, relator; demais membros da Mesa; senhoras e senhores.

Ressalto que, ao representar o Departamento Nacional de Produção Mineral aqui,

presenciei  este  movimento  totalmente  democrático,  vindo  dos  mais  diversos

segmentos - de pessoas humildes, de pessoas esclarecidas - todas voltados para um

mesmo objetivo, que é a questão social. Aprendi com um deputado desta Casa que

toda lei tem de ter um cunho social, sem o qual a lei não vai funcionar. Pensando

nisso, estamos debatendo exatamente esses interesses gerais de Minas a partir da

discussão do marco regulatório. Muitas vezes, as falas não estão diretamente ligadas

à questão principal do marco, que está para ser votado, e sim a outros setores do

País que têm competência para aturem em outras áreas.

A mineração  também tem  caráter  social.  São atingidos  aqueles  que  trabalham,

moram próximo às barragens. Vocês devem culpar Pedro Álvares Cabral por essa

polêmica na mineração. Ouro Preto foi sede do governo exatamente por causa do

ouro,  levado  pela  Coroa  Portuguesa,  com  fiscalização  ativa  dos  alferes.  Eu

represento a fiscalização no Estado. Mas ela é eficaz, chega à sociedade da forma

que deveria? Não, porque não existem recursos para isso, nem carros, gasolina. O

DNPM está sendo extinto exatamente por ineficácia. Está sendo criada a Agência

Nacional  de  Mineração,  exatamente  para  substituir  o  departamento,  o  que  não

significa apenas trocar a placa com o nome do DNPM por ANM. É preciso que haja

estrutura  necessária  para  trabalhar,  para  fiscalizar.  Com  uma fiscalização  eficaz,

muitos  problemas  podem ser  diminuídos.  Sem fiscalização,  a  situação  continuará

como na época de Pedro Álvares Cabral.

Quero  que  vocês  entendam  que  esse  novo  modelo  que  está  sendo  realmente

discutido pela comissão em todo o País visa à modernidade. O nosso código é da

época da ditadura. Estamos fazendo inovação agora. Este é o momento para que

todos gritem. Ninguém é contra isso, ao contrário, somos a favor. Isso é democrático.

Estou citando apenas as dificuldades que o órgão federal tem para executar suas

atividades. A nova agência tem de surgir de forma diferente. Senão, tudo continuará

da  mesma  maneira,  não  haverá  fiscalização,  as  mineradoras  trabalharão
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clandestinamente, cada uma cavará o seu buraco e sairá de fininho. Não é isso que

queremos.  A nossa  fiscalização  gera  receita.  Todos  têm  de  pagar  impostos.  As

prefeituras têm de cuidar da questão social, recebendo a Cfem que o governo libera.

Cobrem de seus prefeitos, votem com maior segurança, aprendam a exercer o seu

direito.

Não basta vir aqui, gritar e ir embora. Continuem fazendo o seu trabalho. O recado

está  no  voto.  Vocês  precisam  aprender.  Não  sou  político,  sou  burocrata  e  exijo

respeito.  Vamos  fiscalizar,  vamos  receber  recursos.  O  presidente  e  o  relator  da

comissão estão aqui. São eles que têm condições para fazer com que a agência seja

eficaz. Vocês são pagadores de impostos, portanto façam cobranças.

Agradeço a  oportunidade.  Tenho  certeza de que  esse marco trará  avanços  em

várias áreas, incluindo a social e a ambiental. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Agradecemos  muito  a  presença  do  DNPM.  É  nosso  objetivo

fortalecer o órgão que regula o setor. Muito obrigado a você, Celso, e a todos que

vieram  acompanhá-lo  neste  importante  dia.  Com  a  palavra,  o  deputado  Pompílio

Canavez, nosso querido amigo. Depois, abriremos mais um espaço para ouvir vocês.

Palavras do Deputado Pompílio Canavez

Boa tarde, deputados Gabriel, Padre João e Leonardo e público presente. Falarei

sobre a água. Aqui na Assembleia criamos a Comissão Extraordinária das Águas,

onde temos procurado ouvir o Estado inteiro. Fizemos recentemente uma audiência

pública  sobre  os  minerodutos,  ouvimos  todos  os  trabalhadores,  todas  as

comunidades que estão realmente, como já disse aqui o deputado Rogério Correia,

num  verdadeiro  desespero  com  o  que  pode  acontecer.  A  comissão  esteve

recentemente em São Lourenço, onde tratamos da água mineral. Agora há pouco, o

Carlos, do ministério, fez algumas considerações.

Quero defender aqui o que a Alzira defendeu há pouco: que a água mineral deixe

de ser considerada como minério e seja considerada como um recurso hídrico difuso

e  que,  portanto,  precisa  de  outorga  para  ser  explorada.  Hoje  a  água  mineral  é

considerada como minério e pode, como o minério, ser explorada até sua completa

exaustão. Queremos sugerir  à comissão do marco regulatório que a água mineral

seja considerada como um recurso hídrico, até porque, assim, ela será considerada
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como água subterrânea do Estado e não mais do ministério, do DNPM. Essa é uma

luta que vem sendo travada há muitos anos, especialmente pelos moradores, pelos

usuários da água da região do Circuito das Águas, aqui em Minas Gerais.

Estou aqui também, coordenador Gabriel Guimarães, falando em nome do Fórum

Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. Fui presidente do Comitê da Bacia do

Rio Grande, sou conselheiro desse comitê e aqui na Assembleia tenho pautado a

minha  luta  muito  especialmente  em  defesa  das  águas  do  nosso  estado.  É  uma

riqueza, um recurso estratégico que pertence a todos e não pode ser explorado da

maneira como vem sendo explorado.

Queria aqui, em nome do Movimento do Circuito das Águas, pedir que o debate

sobre essa questão seja ouvido, especialmente os militantes do Circuito das Águas e

também os comitês de bacias.

Trago  aqui,  Gabriel  Guimarães,  um  pedido  do  Fórum  Mineiro  dos  Comitês  de

Bacias  Hidrográficas para uma reunião  com a  comissão,  a fim  de apresentarmos

essas e outras contribuições, como, por exemplo, a questão do mineroduto, que já foi

tratado pela Assembleia. Era isso, coordenador. Obrigado pela oportunidade.

O coordenador - Muito obrigado, deputado Pompílio Canavez. Seguindo a nossa

audiência, vamos fazer mais um bloco de consulta ao nosso Plenário. Chamamos

para  compor  a  Mesa  os  próximos  palestrantes,  expositores  do  próximo  bloco.

Convido o Dr. André Mendes, da Abradt; o Elmer Prata, da ABPM; e o Luís Márcio,

que representa a Fiemg, o Sindiestra e também o Ibram.

O  deputado  Rogério  Correia  nos  sugeriu  aqui  que,  enquanto  os  expositores

apresentam, seja projetado um slide com algumas fotos do Município de Catas Altas.

Não será interrompida a audiência, apenas haverá, durante as falas, a apresentação

dessas fotos.

2º Painel

Composição da Mesa

O  presidente  -  Convidamos  a  compor  a  Mesa  os  Exmos.  Srs.  André  Mendes

Moreira, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário - ABRADT; Elmer Prata

Salomão, representante da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral -

ABPM; e Luís Márcio Vianna, representando a Federação das Indústrias de Minas
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Gerais - Fiemg.

Palavras da Sra. Helena Flávia Marinho de Lima

Boa noite a todos. Sou educadora e venho da Serra de Três Pontas, cidade em que

os deputados Virgílio Guimarães e Gabriel começaram. Temos lá o Milton Nascimento

e o santo Padre Vítor.

O coordenador - Estive lá na semana passada.

A Sra. Helena Flávia Marinho de Lima -  Hoje, saindo da Serra de Três Pontas,

venho cair na Serra do Gandarela, lutando pelas águas da serra. Ao lutar pelas águas

da Serra do Gandarela, que abastecem as Bacias do Rio das Velhas e do Rio Doce,

deparamo-nos com o enfrentamento da mineração. Então, este momento do nosso

código de mineração é muito importante, temos de nos lembrar dos pilares do nosso

desenvolvimento  no  mundo.  Por  muita  luta  e  muito  sacrifício  de  todo  o  planeta,

através dos movimentos sociais, encontramos a palavra “sustentabilidade”, usada de

forma completamente equivocada pelos setores da economia, que têm somente em

seus olhares as palavras “cifrão”, “lucro”. Trabalho com a educação, com a formação

integral  do  ser  humano.  Para  trabalhar  com  a  educação,  temos  de  pensar  nas

múltiplas  inteligências  e,  para  as  múltiplas  inteligências,  temos  de  ter  múltiplos

olhares.

Nesta  minha  presença  aqui,  quero,  primeiro,  homenagear  os  freis  franciscanos

presentes.  Parece  que  já  foram  embora,  estiveram  aqui  o  tempo todo.  Eles  têm

abraçado a causa das águas. São Francisco é referência para pensarmos em meio

ambiente, desenvolvimento, justiça social. São Francisco é considerado o patrono do

meio ambiente porque consegue ter uma visão além do cifrão. Ele chama todos os

componentes do reino da natureza de irmãos. A água é a irmã casta e humilde. Sem

água, não vivemos; não importa se é mineral, toda água é terapêutica, é essência da

vida. Temos, dentro do Movimento Gandarela, todo um acervo documental e científico

de comprovação de que a atividade minerária atua diretamente no esvaziamento das

nossas nascentes, no secamento das nossas águas.

Uma coisa muito importante que aprendi nos quatro anos de ativista do Movimento

Gandarela  é que há uma diferença enorme entre  perdas e  danos.  Se temos leis

ambientais maravilhosas e rígidas, há uma diferença enorme entre prática e teoria.
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Nossas  políticas  estão  modificando  essas  leis  maravilhosas  que  tínhamos  como

exemplo para o mundo.  Vejam o código florestal  e  tudo o que está vindo por aí.

Agora, estamos de olho no novo marco regulatório da mineração. Pensando nessas

águas, lutando por elas, caindo na Serra do Gandarela, pertinho de Belo Horizonte,

temos oito municípios. A Serra do Gandarela faz parte da Cordilheira do Espinhaço e

tem uma riqueza enorme. Para lutar por essas águas, lutamos pela criação do Parque

Nacional  da  Serra do Gandarela.  Esse parque está prestes  a  ser  aprovado,  mas

existem muitas coisas acontecendo nesse caminho, que é a luta com a mineração. A

empresa Vale, dentro das Minas Gerais, na Serra do Gandarela, já quer implantar a

Mina Apolo, que pertence à alma do Gandarela, com mais de mil nascentes de água

pura.

Mas, como educadora, trazendo agora o olhar franciscano, que tem a ver com a

concepção indígena de mundo onde todos os seres são vivos e as entidades falam

através de sua pedra, de sua areia, de sua árvore, de seu céu, de sua brisa, através

de tudo isso, o índio responde. Vendemos o quê? Queremos vender o quê?

Mesmo  os  estudantes...  Que  maravilha,  educação  é  a  coisa  mais  importante,

precisamos das políticas públicas. A questão não é só tirar o mineral e o dinheiro vir

para Minas Gerais. O que significa tirar  o mineral? Venho falar aqui  em nome da

natureza. Primeiro, quero falar das montanhas. Como venho das montanhas de Três

Pontas,  agora  da  montanha  da  Serra  do  Gandarela,  o  que  significa  tirar  as

montanhas?  A mineração  come  a  montanha.  Se  não  fossem  as  montanhas,  as

nuvens  que  chegam  aqui  com  sua  umidade,  não  parariam  cercadas  pelas

montanhas,  onde caem as chuvas,  que penetram no solo  e  vão para  os  nossos

lençóis freáticos e precisam das árvores. Já temos cientificamente comprovado que

nenhuma árvore pode ser retirada da Floresta Amazônica.

O que o governo e as políticas têm feito para preservar as nossas florestas, que são

todo o Brasil e todo o planeta? A mata atlântica e o cerrado são riquezas sem fim de

plantas medicinais, tudo é vida e é água. Trabalhar com a mineração significa esgotar

várias coisas. A vida é uma cadeia. Então não é somente o preço, eu tiro tanto, mas o

dinheiro vem para Minas; eu tiro tanto, e esse dinheiro vai para a educação. O que

estou tirando? A Serra do Gandarela é a última parte do quadrilátero ferrífero onde
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existe mata atlântica original, cerrado e mais de mil fontes - oficialmente registradas -

de água classe especial  e classe A,  que quase não precisam de tratamento,  são

águas puras.  Ainda existem águas puras por  causa do contexto holístico daquilo.

Para  ter  água  pura  é  preciso  haver  minério  de  ferro,  ouro,  aquelas  plantinhas  e

animais;  ou  seja,  toda  aquela  rede  de  vida  nos  proporciona  água  pura.  Quando

tiramos  as  montanhas,  estamos  interferindo  não  apenas  no  sistema  hídrico  do

planeta, da região, na geologia, na geografia, mas também estamos interferindo nos

mananciais, no nascimento das fontes e na preservação das águas puras.

Então  a  Serra  da  Gandarela  é  aquele  ponto  onde  não  existe  conciliação.  É

impossível haver mineração no Parque Nacional da Serra do Gandarela, porque ele

vem justamente  para  mandar  para  fora  a  mineração,  porque precisamos  daquele

ouro,  daquele  ferro,  a  fim  de  que  as  águas  sejam  puras.  Então  o  Movimento

Gandarela tem tudo isso documentado, está aberto às universidades-escolas, enfim,

a todo o mundo, deputado Gabriel,  para fornecer informações sobre esse acervo.

Temos um documento com mais de 300 páginas sobre a economia sustentável na

região sem a mineração. Muito obrigada.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  Helena  Flávia,  mande  um  abraço  a  todos  os

nossos amigos de Três Pontas, uma querida cidade. Com a palavra, o João Ferreira

Nunes, nosso amigo de Grão-Mogol.

Palavras do Sr. João Ferreira Nunes

Boa tarde a todos. O meu recado vai ser bem pouquinho. Lá em casa, existe um

sistema assim: quando chega uma firma de fora, quem faz as propostas é o prefeito,

o sindicato. Então o dinheiro que deve ser para uma pessoa igual a mim, produtor

rural,  vai  para a prefeitura.  O prefeito pega aquele dinheiro, faz uns tratos por lá,

assina papéis. A firma chega dizendo que é dona. O prefeito, o sindicato rural e o

governo de Minas Gerais não são donos das terras do mundo todo. Nós pagamos

impostos também. Então por que somente eles são donos e nós não podemos ter

direitos?

Outra  coisa  é  que,  se  vamos  fazer  um  rocinha,  não podemos  fazer  nada,  não

podemos queimar, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo.  Mas como

eles  podem chegar,  colocar  as  máquinas,  quebrar  pequizeiros,  pés  de  mangaba,
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quebrar  tudo que é  fruteira,  desmantelar  tudo? E  nós,  que somos  raízes  nativas

daquela terra, não podemos fazer nada, enquanto os de fora chegam e ganham esse

direito? Como é que fica uma situação dessa? Eu quero ver - tem uma plantação de

eucalipto ao redor da minha casa - se um dia eles cortarem uma tora do eucalipto e,

dentro dela, estiver cheio de feijão e arroz e trouxerem isso para cidade, quero ver se

vão conseguir trazer um litro de minério para cá, colocar na panela e dar de comer

aos filhos. Um velho que nem eu, com 75 anos, ainda planta mandioca, milho, feijão,

batateira, eu planto de tudo. Quando venho para a capital grande, ainda mato a fome

dos  meus  vizinhos,  mato  a  fome  dos  passarinhos,  mas,  com  essa  carniça  dos

eucaliptos, ando um dia inteiro e não acho uma fruta para comer. Ninguém come

minério. Quero ver alguém colocar uma medida de minério para cozinhar e os filhos

ou os netos comerem aquilo.

Vou falar francamente, eu sou uma raiz velha, herança do meu bisavô. Quase todos

da  minha  comunidade,  Vale  das  Cancelas,  somos  raízes  velhas  de  bisavô  e

provamos isso. Temos pés de manga que acredito que tenham 300 anos. No rio, no

rancho e na mineradora no nosso município não há um pé de planta de fruta, não há.

O meu terreno, se quiserem comprar,  será pelo preço que eu quiser vender.  Não

tentem me tapear com uma indenizaçãozinha, com uma mixaria, que não vou aceitar.

Se valer R$3.000.000,00, será R$3.000.000,00. Do contrário, não pise para o lado

deles, que não estão respeitando ninguém. Eu respeito o direito de todos, graças a

Deus. Está dado o meu recado. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Companheiro  João  Ferreira  Nunes,  obrigado.  A  Assembleia

Legislativa tem uma outra reunião especial hoje às 20 horas. Temos de encerrar esta

audiência  no  máximo  às  19h30min.  Peço  se  atenham  aos  2  minutos,  para  que

possamos ouvir todos os inscritos. Convido Flávia Lima Barroso, do Movimento dos

Atingidos pelo Projeto Minas-Rio, que disporá de 2 minutos.

Palavras da Sra. Flávia Lima Barroso

Boa noite a todos. Sou pequena proprietária rural em Conceição do Mato Dentro.

Gostaria de fazer algumas observações. A primeira é que não existiu paridade entre

apresentação das pessoas que defendem os interesses das mineradoras e das que

defendem os direitos do povo.
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O coordenador  -  Flávia,  não  posso  deixar  de  fazer  justiça  não  a  mim,  mas  à

comissão. Tivemos espaço para apresentação de qualquer expositor que quisesse se

manifestar.  Anteriormente  o  site  foi  aberto  para  isso,  além de parlamentares  que

sugeriram vários nomes. Tivemos espaços preestabelecidos.  Todos os expositores

que se inscreveram anteriormente abriram espaço para que os movimentos sociais se

apresentassem antes.  Tínhamos  10  minutos  garantidos  a  eles,  que  abriram  mão

desse tempo. Fizemos questão de inverter  a ordem para ouvir  os novos inscritos.

Peço apenas  para nos  atermos à proposta.  Queremos ouvir  os  movimentos,  não

somente um, mas todos. Vamos focar nas propostas importantes dos movimentos.

Fizemos questão de inverter a dinâmica. É a primeira vez, em todos os estados, que

invertemos a dinâmica aprovada na comissão.  Peço que seja reconhecido,  não o

papel do presidente Gabriel Guimarães, mas o da comissão. Façamos justiça, pois o

espaço para os  movimentos sociais é importante e garantido na nossa comissão.

Obrigado a todos os amigos de Grão Mogol.

A Sra. Flávia Lima Barroso - Em segundo lugar, o senhor disse que esta reunião foi

a que mais teve pessoas inscritas, representantes da sociedade civil. Gostaria que o

senhor avaliasse a quantidade de pessoas atingidas no Estado de Minas Gerais.

O terceiro ponto: quero concordar com o vice-governador do Pará que esteve aqui.

Ele disse que a forma mais fácil de não dar o direito é não regulamentando os direitos

das pessoas. Que o marco regulatório observe as pessoas e os seus direitos. Existe

o direito à Cfem e à monetarização. Mas onde estão as questões socioambientais,

sociais, principalmente, e de direitos humanos? Os atingidos pelos empreendimentos

minerários são explorados. Como o próprio nome diz, é uma exploração mineral. A

exploração mineral gera explorados. E onde os explorados estão neste novo marco

regulatório? Onde eles estão? Eles não estão sendo contemplados. Esses explorados

são os atingidos, são os superficiários, são usuários insignificantes da água.

Essas são as classificações que têm os atingidos dos empreendimentos minerários.

Essas pessoas não estão sendo contempladas nesse novo marco regulatório. Como

ele se encontra, não pode passar. Espero que isso que a presidente Dilma fez de

retirar o caráter de urgência não seja apenas uma cortina e que vocês continuem com

essa correria. Tenho acompanhado. A maioria é parlamentar do Estado de Minas, ou
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pelo  menos  um  grande  número  é  representante  de  Minas.  Minas  é  um  estado

minerário.  Vocês  têm  de  lutar  pelo  povo.  Por  quem  vocês  foram  eleitos?  Pela

empresas? Vocês foram eleitos pelo povo. Alguns foram financiados pelas empresas,

mas não confundam isso. As próximas eleições estão aí, e as empresas não votam.

O  coordenador  -  Sra.  Flávia  Lima  Barroso,  muito  obrigado  pela  participação.

Convidamos agora o Sr. Wilson Starling Júnior - o Juninho, de João Monlevade -, que

disporá de 2 minutos.

Palavras do Sr. Wilson Starling Júnior

Na pessoa de Gabriel Guimarães, quero cumprimentar todos os membros da Mesa

e, na oportunidade, o Sr. José Maria, nosso amigo e digno representante da classe

trabalhadora deste  Estado e do  Sindicato  da  Indústria  Extrativa;  todos vocês  e  o

moço de Grão-Mogol.

Estive conversando com outra pessoa que era de Porteirinha. Até reconheço - e

quero deixar isso bem claro - a luta de vocês, que saíram de sua residência para

estarem aqui discutindo o marco regulatório da mineração.

Na pessoa de Teca, quero reconhecer o exercício da cidadania. Às vezes, o modo

como vejo a indústria mineral não é o mesmo que outros veem. Nem por isso poderia

deixar de estar aqui hoje. Dizem que “rei posto é rei morto”. Então, estou aqui na

condição de ex. Fui presidente da Câmara Municipal de João Monlevade por cinco

mandatos  como  vereador  e  secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  de  São

Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  onde  implantamos  a  Secretaria  de  Desenvolvimento

Econômico.

Ilustre deputado e comissão, trouxe aqui o exemplo de São Gonçalo. Há 10 anos,

em 2003, essa cidade tinha uma arrecadação de R$2.800.000,00 ao ano. Este ano a

previsão orçamentária é de R$224.000.000,00, salto esse que foi dado com recursos

dos impostos da mineração. Com o novo marco regulatório e a nova alíquota que

está sendo discutida para a Cfem, será possível proporcionar muito mais.

Hoje, São Gonçalo tem na fonte de receita da Cfem a garantia... Certo. Então o que

acontece?  São  Gonçalo  hoje,  com  recurso  da  Cfem,  tem  criado  um  fundo  de

desenvolvimento  econômico  de  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  -  fundo  esse  que

proporcionará,  nos  próximos  12  meses,  a  instalação  de  12  a  15  empresas  com
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geração de mais de 500 empregos. Ainda há o Fundo de Desenvolvimento do Meio

Ambiente, que todo proprietário rural que preserva a sua nascente recebe. Então,

esse é o exemplo que queria trazer aqui.

É preciso dizer  mais,  ao encerrar.  Certamente temos de sair  dessa situação de

projeto de lei, que é resquício da ditadura militar. Precisamos, sim, estudar e ter o

marco regulatório novo e e contemporâneo para todo o nosso país. Muito obrigado.

O coordenador - Muito obrigado, Juninho. Convido agora o Sr.  Celso Afonso de

Morais, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Bárbara e Catas Altas, que

disporá de 2 minutos.

Palavras do Sr. Celso Afonso de Morais

Boa  noite,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  companheiros  e  companheiras

presentes.  Neste momento,  gostaria  de  usar  a palavra para falar  do respeito das

mineradoras e de qualquer empreendimento que venha a se instalar.

Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pergunta: será que todos os presentes já

pararam para pensar que tudo que está ao nosso redor saiu de dentro da terra?

Madeira, ferro, minério, tudo, vegetal e mineral, sairam de dentro da terra. Temos de

ter responsabilidade.  A mineração rasga a mãe terra para tirar  o minério.  Tem de

haver  responsabilidade  com  o  que  está  em  seu  entorno.  Gostaria  que  a

companheirada de Santa Bárbara e Catas Altas que está aqui se levantasse - está

passando ali no vídeo -, que está sofrendo com as explosões da mineração na beira

do Distrito  de Morro de Água Quente,  onde há água quente -  havia.  As pessoas

podiam ir  lá  tomar banho na água quente,  que é coisa rara.  Mas já não podem,

porque tudo foi assoreado pela empresa.

No Distrito de Brumal, a tubulação da água sai da Serra da Gandarela e vai para a

Samarco, no Município de Mariana; passa dentro do distrito, no meio das casas. Em

Espera Feliz, já estourou uma tubulação da Samarco, dessa mineradora, que sai de

Mariana. Se isso explodir  no distrito,  nas casas, como passa em Catas Altas, em

Morro de Água Quente, vamos ver o que vai acontecer, quantas vidas vão rolar.

Quero chamar a atenção para a responsabilidade das empresas. Na hora de fazer

as suas instalações, deviam pelo menos preservar as moradias das pessoas. Então

gostaria de deixar esse recado para essa companheirada que está aí. Estamos vendo
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a cada dia o que está acontecendo, como ocorreu no Rio de Janeiro - o estouro de

uma adutora. É a responsabilidade de cada mineradora. Não é apenas a questão do

dinheiro que corre, mas também a responsabilidade e o respeito para com todos.

Muito obrigado.

O coordenador - Muito obrigado, Celso. Convido agora o Sr. Reinaldo Barberine, da

Comissão  Pastoral  da  Terra,  que  será  representado  pela  Sra.  Terezinha,  de

Guaranésia.

Palavras da Sra. Terezinha

Boa tarde, companheiros e companheiras. Não podemos deixar de falar que essa

Mesa não foi de forma alguma democrática. Por mais que fale... Ela foi pensada, à

tarde,  apenas  para  a  questão  dos  deputados;  não  pensaram  nas  entidades

representativas  dos  trabalhadores  e  das  trabalhadoras.  De  forma  alguma ela  foi

democrática.  Aí  foi  se ajeitando ao longo do tempo. Não podemos engolir  isso.  A

Mesa foi ajeitada ao longo da audiência, sim. Agora os deputados falaram, falaram, a

comissão falou e os nossos trabalhadores e trabalhadores já estão se ajeitando para

ir  para  casa.  Vão  se  ajeitando  para  dizer  que  deram  oportunidade  ao  povo

trabalhador de falar. Não foi assim, e não podemos aceitar isso.

Quero falar uma coisa ao rapaz da Amib, que disse que tem de compatibilizar a

mineração  com  as  nossas  atividades,  com  o  nosso  dia  a  dia.  Acho  que  ele  se

esqueceu que vivemos no Brasil em sistema capitalista.

Ele  disse  que  temos  de  pensar  um  novo  código  minerário  em  que  não  haja

explorados nem exploradores. No sistema capitalista isso é possível? Qual milagre

será feito para que isso ocorra? Quero que mostrem qual milagre será feito dentro de

um sistema capitalista para que não haja explorados nem exploradores, uma vez que

a própria audiência não dá oportunidade aos atingidos de participar e expor  seus

problemas.

O representante de Mariana disse que, se parar a mineração em Mariana, a cidade

fechará as  portas.  Sabem por  que fechará as  portas? Porque no Brasil,  inclusive

Minas Gerais, a agricultura familiar nunca foi prioridade. Ela, sim, é sustentável, mas

nunca foi prioridade, principalmente em Minas Gerais.  Por isso é que Mariana vai

fechar. Deputados e comissão, não sendo a mineração sustentável, se ela parar, a
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cidade vai fechar. O que está sendo pensado no novo código minerário para o Brasil

inteiro,  uma vez que a própria Mariana já  é exemplo  de que a  mineração não é

sustentável? Ela, por si só, não dá conta de responder às demandas de todos os

trabalhadores nas diversas categorias.

Fiquei muito feliz com a fala do companheiro, que está lá, trabalhando a terra como

agricultor familiar. Mas quero saber se no novo código minerário está sendo pensado

um  mecanismo  para  ser  disponibilizado  aos  agricultores  familiares.  Porque  as

empresas  dispõem de todo  um aparato,  mas nós,  agricultores  familiares,  quando

estamos na nossa propriedade e chega um técnico da empresa - com aval da maioria

dos deputados e do governo do Estado de Minas Gerais -, dizendo que fizeram uma

pesquisa  e  que  ali  há  minério,  não  temos  condições  de  saber  quanto  vale  a

propriedade.  Não  podemos  compatibilizar  isso,  porque  não  sabemos  quanto  a

propriedade vale. A empresa paga a “mixaria” que quer porque não temos condições

de saber a quantidade de minério que há debaixo do nosso chão, não temos técnicos

para avaliar isso, e ficamos sujeitos às empresas e ao Estado. O que está sendo

pensado  no  novo  código  minerário  para  garantir  que  os  trabalhadores  tenham

condições  de  fazer  isso,  sendo  os  menos  injustiçados  possível?  O  que  está

acontecendo hoje é que o trabalhador perde a sua terra por uma “mixaria” e vem para

os  grandes  centros.  O  que  o  Estado  está  pensando  como  mecanismo  para  os

trabalhadores?

Então, não podemos aceitar  isso. E para finalizar,  muitas pessoas disseram que

não são contra a mineração, mas são contra o modelo que existe no Brasil. Pois eu,

enquanto agricultora familiar … e todos os agricultores familiares podemos dizer com

todas as forças que somos contra a mineração, sim. Nós não queremos a mineração

na  nossa  propriedade.  Não  cabem  agricultura  familiar  e  mineração  no  mesmo

espaço. Queremos que pare, sim, a mineração no Estado de Minas Gerais, porque

não existe lugar para os dois ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Somos contra e

queremos  que  pare,  sim,  porque  não  é  sustentável  e  não  cabem  mineração  e

agricultura  familiar  dentro  da  mesma  propriedade,  da  forma  como  estão  sendo

distribuídas as terras.

O coordenador - Obrigado, Terezinha. Convidarei a nossa amiga Aída. Terezinha,
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você me obrigou a defender a Mesa. No início da audiência, solicitei a participação de

duas pessoas representando os movimentos sociais.

Tivemos  dois  representantes  dos  prefeitos  e  dois  dos  movimentos  sociais.  Foi

sugerida a participação do Vilson Luiz, da Fetaemg, que está aqui desde o início, e do

Luiz Paulo, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. Com a

dinâmica  da  audiência,  fomos  substituindo  as  pessoas  e  incluindo  os  próximos

palestrantes. Quero ressaltar que a sugestão de vocês foi atendida. Vamos continuar

a nossa reunião e garantir a palavra à Aída.

Vamos garantir a palavra a uma pessoa que está inscrita para falar. Todos os que

se inscreveram poderão falar. Com a palavra, a Sra. Aída, por 2 minutos.

Palavras da Sra. Aída Anacleto

Boa noite. Cumprimento o deputado Gabriel Guimarães, presidente da comissão,

por meio do qual cumprimento os demais componentes da Mesa. Venho de Mariana,

da cidade primaz de Minas. O prefeito da cidade falou anteriormente. É uma cidade

bela,  com 317 anos, mas, até hoje, não conseguimos ter  água tratada e rede de

esgoto em nossas casas. Pior é que, como disseram, mineração não dá em duas

safras.

Na primeira safra, no ciclo do ouro,  temos o barroco para ser contemplado por

todos os que nos visitam, apesar de a geração de emprego e renda ser pouca na

área do turismo, pois não houve nem há investimentos. Realmente a safra é única.

Do  ciclo  do  minério,  teremos  apenas  barrancos,  buracos  e  bastardos,  bastardos

esses que aumentam a cada dia,  uma vez que chegam centenas e  centenas de

trabalhadores de vários cantos do País. Enquanto isso, a nossa juventude está lá,

sem emprego e sem políticas públicas.

Aqui, realizamos, por intermédio dos deputados Rogério Correia, Sávio Souza Cruz

e  Padre  João,  uma  audiência  pública  em  nossa  cidade,  porque  estão  querendo

retomar uma mineração que fica a menos de 3km do centro histórico e a menos de

1km de um sítio arqueológico, o maior da América do Sul. Então, lá não se pensa em

geração de emprego e renda nem em saúde, porque saneamento é saúde. Mas a

minha  cidade  é  rica,  sim.  Este  ano  começou  com  um  orçamento  de

R$350.000.000,00, e somos menos de 60 mil habitantes. Minha cidade é rica, mas
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somos miseráveis. Miseráveis por não acessar saúde e educação de qualidade, uma

vez que estamos no último lugar do Ideb na região dos Inconfidentes. Acaiaca, que é

filha de Mariana, cuja arrecadação é menor, está em primeiro lugar.

Respeitando o meu tempo, que, infelizmente, é pouco, falo em nome da associação

Mariana Viva e dos trabalhadores do Sindicato Metabase de Mariana, do Sindicato

Metabase Inconfidentes e de todos os trabalhadores de Mariana, porque é uma safra

só. Mas nós já não acessamos essa safra que aí está, porque o prejuízo social é

muito  grande.  Não  somos  contra  a  mineração,  mas  contra  o  modo  como  é

implementada.  Vamos  discutir  as  questões  claramente.  Até  então  não  tivemos

resposta da Vale, de nenhum segmento, nem mesmo das comissões desta Casa de

como  anda  esse  processo  de  exploração  em  nossa  cidade.  Acho  que  juntos

venceremos. Mas Minas Gerais terá de acordar, porque suas montanhas, já não as

enxergamos. É só indo a Mariana que vocês entenderão a situação. Muito obrigada.

Boa noite. Vamos à luta, companheiras e companheiros.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  Aída.  Agradecemos  a  presença  dos

representantes  dos  Sindicatos  dos  Inconfidentes  de  Mariana,  Congonhas  e  Ouro

Preto. Os três expositores da Mesa farão uso da palavra por até 2 minutos, em vez de

10  minutos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Luís  Márcio  Vianna,  que  representa  o  setor

produtivo, a federação das indústrias, o Ibram e o Sindiextra. É importante ouvir o que

pensam todos os participantes do setor.

Palavras do Sr. Luís Márcio Vianna

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Quero  saudar  o  presidente,  deputado  Gabriel

Guimarães, e o relator, deputado Leonardo Quintão. Esses dois parlamentares estão

visitando o País afora nas caravanas que desvendam a mineração para o Brasil. O

que  vemos  aqui  hoje  é  exatamente  o  que  acontece  em  todo  lugar.  Os

empreendedores, trabalhadores, movimentos sociais e governos estão participando

desse processo. Mineração é um negócio subterrâneo. Ninguém sabe o que significa.

Agora, o Brasil começa a conhecê-la graças a esse trabalho, que veio de um projeto

de lei que faz a transição entre dois códigos, o antigo e o novo.

Nós, que representamos o setor produtivo, temos um ponto de vista e um recado

para dar. O primeiro é que precisamos fazer com que os direitos adquiridos sejam
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observados na transição.  Não podemos jogar  na  lata  de  lixo  tudo o  que foi  feito

anteriormente. Temos de levar isso a sério. O segundo recado é que o setor produtivo

vive do retorno dos seus investimentos e não aceita um aumento de ônus que não

seja  negociado,  assim  como  não  aceita  novos  ônus.  O  terceiro  recado  é  que

queremos a regra do jogo definida. Votar uma lei para ser regulamentada depois?

Ficamos de olho nisso e queremos fazer prevenção junto a todos os segmentos que

têm interesse na mineração brasileira.

As mudanças são de três ordens. A primeira delas é institucional, com a criação do

conselho que fará as concessões e da agência que substituirá o DNPM, como se

fosse um órgão de fiscalização e controle de concessão das minas, similar às suas

coirmãs.

Estou no primeiro ponto.  Direi  rapidamente o que o setor  acha bom e ruim  no

projeto.  Aspectos  positivos:  a  mineração  ser  considerada  atividade  de  utilidade

pública; a amplitude que o projeto dá à área mineral; a criação de um título único para

pesquisa  e  lavra;  a  criação  de  conselho  em  que  sejam  representados  todos  os

protagonistas,  como  ocorre  nesta  audiência  pública.  Aspectos  negativos:  a

importação do modelo do petróleo e gás para tentar investir no setor da mineração; o

aumento  da  burocracia  que  o  novo  modelo  pode  criar;  a  dependência  da

regulamentação; o aumento da presença estatal; e o fim dos direitos da prioridade.

Peço licença ao presidente. Somos a favor da antecipação da criação da agência

para recepcionar a nova legislação e sair andando e concordamos com os níveis da

Cfem  que  constam  no  projeto.  Em  Minas,  estamos  alinhando  o  governo  e  as

prefeituras.  Muito  obrigado  a  todos.  Boa  noite.  Parabéns  pela  organização  desta

audiência pública de alto nível.

O  coordenador  -  Obrigado,  Luís  Márcio.  Agradeço-lhe  não  só  a  brevidade  mas

também por ter  cedido o seu tempo pela inversão da ordem. Convido agora o Sr.

André Mendes Moreira, que representa a Associação Brasileira de Direito Tributário -

Abradt. Tem dois minutos, André.

Palavras do Sr. André Mendes Moreira

Caros  deputados  Gabriel  Guimarães,  coordenador,  e  Leonardo  Quintão,  relator;

senhoras  e  senhores,  serei  breve.  Um  dos  pais  da  federação  norte-americana,
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Alexander Hamilton, já disse que a finança é o corpo vital do ente público, aquele que

sustenta e dá suporte, capacitando-o para suas funções mais essenciais. Municiar a

União,  os  estados  e  municípios  com  recursos,  portanto,  é  permitir  que  eles  nos

propiciem segurança, educação e saúde.

O  novo  marco  regulatório,  trazendo  uma  nova  compensação  financeira  pela

exploração de recursos minerais em patamares muito superiores aos que hoje são

cobrados, parece-nos que trará efetivamente um maior volume de recursos para os

estados  e  para  os  municípios  deles  carentes  e  permitirá  que  esses  estados  e

municípios  tenham  a verdadeira  autonomia.  Autonomia  vem  do  grego  autos,  que

significa próprio,  e  nomos,  que significa governo. O que é autônomo governa a si

próprio.  Não é,  portanto,  suficiente  ter  autonomia  política,  autonomia  legislativa  e

autonomia executiva se não se tem autonomia financeira. A nova Cfem trazida no

marco regulatório e que está sendo exaustivamente debatida na sociedade por esta

comissão, liderada pelos deputados Gabriel  Guimarães e Leonardo Quintão, trará,

sem sombra de dúvida, essa autonomia que os estados e os municípios mineradores

tanto precisam. Era somente isso, coordenador. Muito obrigado. Boa noite a todos.

O coordenador - Obrigado, Dr. André Mendes. O Elmer Prata Salomão, da APBM,

justificou o fato de ter precisado se ausentar antes de sua exposição. Com a palavra,

o Sr.  José Mendo, que também estava inscrito como palestrante desta tarde. Tem

dois minutos, Mendo.

Palavras do Sr. José Mendo Mizael de Souza

Quero  cumprimentar  os  componentes  da  Mesa  e  todos  que  participaram  pela

alteração da metodologia, de modo que podemos saber da visão de todos. Parabéns.

O  Sindicado  Nacional  da  Indústria  do  Cimento,  que  estou  representando,  e  a

Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas,  com  seus  112  anos,  aprenderam

bastante aqui. Parabéns, deputados Gabriel e Leonardo.

O coordenador - Obrigado, José Mendo. Retomando os nossos inscritos, convido o

vereador Gil, presidente da Comissão das Águas de São Lourenço. Tem dois minutos,

amigo.

Palavras do Vereador Gil

Deputado Gabriel Guimarães, fico muito satisfeito de ver a condução dos trabalhos
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por V. Exa., um deputado jovem como eu - somos da mesma idade, tive oportunidade

de procurar seu histórico, assim como o do deputado Leonardo Quintão.

Participamos  de  um  momento  brasileiro  de  mudança  e  acompanhamos  as

manifestações  por  todo  o  Brasil,  pedindo  uma  política  séria,  pedindo

comprometimento dos parlamentares e também dos ocupantes de cargos executivos.

Neste momento que estamos vivendo no Brasil precisamos dar resposta à sociedade,

no  mínimo,  uma  resposta  com  dignidade.  Vejo  na  pessoa  do  deputado  Gabriel

Guimarães  essa  esperança.  Eu,  em  São  Lourenço,  como  vereador,  e  você,  na

Câmara  dos  Deputados,  ainda  conseguimos  sentir  essa  presença  da  juventude

tomando iniciativa dessa decisão de tanta complexidade no cenário brasileiro.

Deputado, moramos na região do Circuito das Águas mineiro. A situação das águas

já foi dita aqui pelo deputado Pompílio Canavez e também pela minha companheira

Alzira, que é representante de um movimento em São Lourenço, o Amar'Água.

Sou presidente da Comissão de Águas na Câmara de São Lourenço.  Estamos,

Circuito  das  Águas  e  Terras  Altas  da  Mantiqueira,  no  Sul  de  Minas,  muito

preocupados quanto não só à exploração de nossas águas pela Nestlé, pela Cotemig,

pela Copasa e por aí vai; mas também quanto ao rebaixamento de solo, a exploração

desenfreada  do  lençol  freático,  todo  interligado.  Estamos  preocupados  com  a

economia  do  Circuito  das  Águas,  baseada  exclusivamente  em  nossas  águas

minerais.

A diferença que eu queria deixar bem clara nesta reunião é: o que é água mineral?

Água mineral não é água potável, que abrimos torneira e ela mina; água mineral não

é a água que, ao você apertar a torneira do banheiro, desce; água mineral não é

dessas águas vendidas por  aí por muitas empresas. A água mineral  é uma água

curativa, que tem propriedades físico-químicas que permitem curas.

Num passado bem próximo, em meados de 1940, 1950, Getúlio Vargas e Juscelino

Kubitschek, na época de 1960, foram fazer estação de águas em São Lourenço, 21

dias para tratamento de águas. É por esse tipo de água que estamos brigando, por

esse código de mineração. É por esse tipo de água que São Lourenço, Caxambu,

Cambuquira, Conceição do Rio Verde, Araxá e outras cidades estão lutando, para

que  seja  valorizada.  Não  é  a  água  que  estamos  acostumados  a  tomar,  a  água
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potável. É uma água diferenciada. A água de São Lourenço, Caxambu e Cambuquira

é considerada uma das melhores do mundo, melhor que a Perrier da França. É desse

tipo de água que estamos aqui falando, deputado.

Pedimos o apoio de V. Exa. Mais uma vez cito a sua juventude. Como eu, também

tem esse “gás”, e temos, sim, experiência da juventude, temos ansiedade de ver um

melhor  futuro para  nosso país.  É  com essa propriedade que venho aqui.  Talvez,

falando de jovem para jovem, nossa relação fique mais afetiva e mais próxima. Falo

como um jovem parlamentar, vereador, que espera um futuro melhor para nosso país,

com mais dignidade, com mais credibilidade, com certeza, com menos blá-blá-blá.

Temos visto muito isso, muitas decisões, muitas enrolações. Dizem que vão ser feitos

estudos. Vão ser feitos para quê? Queremos um trabalho efetivo, sério, sem meias

conversas, procurando sempre o bem-estar da comunidade. Acredito que, como V.

Exa. é um deputado atuante, vai nos ajudar. Conheço também, de antes de vir para

cá, a história do deputado Leonardo Quintão. Há outros deputados da Assembleia de

Minas maravilhosos.  Cito  o deputado Ulysses Gomes,  que conseguiu  aprovar um

requerimento  para  uma audiência  pública  na  Câmara  de  São  Lourenço,  quando

conseguimos contatar  toda a região do Circuito das Águas. Acredito que estamos

muito bem-representados.

É isso que venho trazer aqui e explicar a diferença, o que é água mineral. Quando

vinha para cá, passei perto de uma cidade de água mineral, a água que cura, uma

água que transforma, uma água com que conseguimos trabalhar todo o sistema e

curar  as pessoas.  São Lourenço está cheia de gente hoje fazendo tratamento de

águas. Queremos o mínimo possível nesse código.

O coordenador - Muito obrigado, Gil.  Parabéns. Convido agora a Sra. Marcilene

Aparecida  Ferreira,  procuradora  do  Município  de  Catas  Altas  e  pesquisadora  de

direitos  humanos  e  sustentabilidade  de  meio  ambiente  da  Escola  Superior  Dom

Hélder Câmara. Dois minutos, Marcilene.

Palavras da Sra. Marcilene Aparecida Ferreira

Deputados, movimentos ambientalistas e sociais. Quero chamar a atenção para as

imagens que foram apresentadas da Mina São Luís, da área explorada pela Vale do

Rio Doce, que, em suas propagandas, fala muito de desenvolvimento sustentável.



674
____________________________________________________________________________

Aqui muito se falou sobre sustentabilidade, só que, nos estudos do próprio governo

federal,  afirmou-se  que  a  exploração  de  minério  se  dará  no  cenário  de

desenvolvimento desigual. Foram traçados quatro cenários. Isso não foi traçado pelo

movimento social e ambientalista, mas pelo próprio governo federal.

Disseram que haverá uma grande expansão de minério de ferro, de três a cinco

vezes, e aumentará o PIB nacional, à custa de ofertas de bens minerais crescentes,

mas  sem  agregação  de  valor.  Haverá  um  marco  regulatório  liberal,  não  será

considerado  modernizado.  Haverá  muitos  conflitos.  As  violações  dos  direitos

humanos aqui apontadas aumentarão, e é por isso que se faz necessário que as

questões  ambientais  e  as  sociais  estejam  dentro  da  lei  de  mineração,  porque

conhecemos a realidade. Na prática, o direito minerário, em nosso país e na América

Latina,  é  aplicado  em  detrimento  do  direito  ambiental,  em  detrimento  da  própria

Constituição dos seus países e em detrimento dos direitos humanos. Por isso, não é

justa a fala do relator, deputado Leonardo Quintão. As leis específicas não dão conta

de atender as reais necessidades.

Como  membro  da  Comissão  de  Direito  Ambiental  da  OAB,  quero  dizer  que

primamos  pela  constitucionalidade.  Ao invés  de  termos mais  preocupação  com  a

segurança jurídica dos investimentos, devemos ter  preocupação com a segurança

jurídica  hídrica,  com  a  segurança  jurídica  das  comunidades.  Mais  do  que

compromisso com o cumprimento dos contratos, temos de ter compromisso com o

pacto com as necessidades das populações que vivem em áreas de mineração.

Se o código pretende ser novo, ele tem de compactuar com os novos direitos que

surgem na América Latina, com o pluralismo político jurídico, com a ampliação da

participação comunitária com poder de decisão. O Padre João falou de licença social;

a própria Deloitte, que é consultora das mineradoras, fala de licença social, ou seja,

quem decide sobre os rumos do desenvolvimento é a própria comunidade, ela tem

poder sobre seu território.

O coordenador - Marcilene, conclua, por favor.

A Sra. Marcilene Aparecida Ferreira - Para encerrar, não é possível que o código

trate a água apenas como recurso minerário a ser explorado. Tanto o minério quanto

a água são bens ambientais, são direitos humanos e direitos da natureza, que não
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podem ser apropriados em função exclusiva dos interesses econômicos.

O coordenador - Obrigado, Marcilene, pela sua presença. Convido agora a Sra.

Sandra Vita, da Associação Comunitária das Nascentes e Afluentes da Serra Caraça,

Morro d'Água Quente e Catas Águas. Enquanto isso, agradeço outras presenças: Pe.

Ângelo, muito bem mencionado pelo deputado Padre João; Marcus Vinícius Viana de

Sá; Sr. Vladimir; Filipe Martins; César Vale Stanislau, da Abradt. A todos vocês, muito

obrigado por estarem aqui hoje.

Palavras da Sra. Sandra Vita

Gostaria de ressaltar a importância para nós, enquanto atingidos pela mineração,

da necessidade que se tem de verdadeira participação popular na aprovação desse

novo marco.  Quero ressaltar  que é muito lindo e maravilhoso o  que a  secretária

Dorothea Werneck falou, mas ela não vive a nossa realidade. O que ela afirma não

condiz com a nossa realidade. É lindo ela rasgar seda para falar dos benefícios que a

mineração traz, mas ela não vive em áreas atingidas, conforme vivemos, conforme as

imagens que foram expostas. Gostaria de convidar a secretária Dorothea Werneck

para viver numa área como essa, naquela poeira, para levar a sua mãe, os seus

filhos, os seus netos, caso tenha, para conviver com aquela poeira absurda, para

terem  rinite,  sinusite,  asma,  bronquite,  para  morrerem  de  câncer,  conforme  as

pessoas morrem lá. Gostaria também de falar para o prefeito Celso Cota, de Mariana.

Ele falou que lá é a galinha dos ovos de ouro, só se for na cidade dele, porque no

nosso lugar, na nossa cidade, vivemos somente com a degradação, com o passivo

ambiental, com o ônus, enquanto o bônus não vem.

Somos  verdadeiramente  atingidos  e  só  estamos  aqui  porque  o  movimento  se

fortaleceu  e  fez  com  que  vocês,  da  comissão,  parassem  para  nos  ouvir.  Caso

contrário,  não estaríamos  aqui  hoje.  Agradeço muito.  Acho linda e maravilhosa a

formação e a composição da Mesa. Mas a maioria que subiu à Mesa subiu para

vender  seu peixe  e  para  servir  ao  capital.  Queremos  dizer  “não”  ao  capital.  Que

voltem seus olhares para nós porque infelizmente são vocês que podem decidir por

nós. Ressalto ainda que o ano que vem é eleitoral. Mineradora não vota, quem vota é

o povo. Voltem seus olhares para nós neste momento. Muito obrigada. Boa noite.

O  coordenador  -  Sandra,  muito  obrigada  pela  sua  participação.  Convido  o  Sr.
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Lindolfo Fernandes de Castro, do Sindfisco de Minas Gerais. Além dele, temos três

inscritos para a exposição: Carlos Alberto Lancia, presidente da Associação Brasileira

da Indústria de Águas Minerais - mas parece que foi  embora -, Sr.  Jair  Francisco

Fernandes, engenheiro de minas, e o Sr. João Luiz Nogueira de Carvalho. Convido

agora a Sra. Celeste Gontijo.

Palavras da Sra. Celeste Gontijo

O senhor de Grão Mogol nos deu uma grande lição. Quanto mais estudo, menos

aprendo.  Vir  aqui  e  ouvir  aquele  senhor  falar  não teve preço.  Sou  turismóloga e

gostaria de reiterar a fala daquele rapaz de São Lourenço - estive lá recentemente.

Temos  de  ficar  muito  atentos  a  essa  questão  da  água  mineral,  que,  além  de

tratamento, tem sido vendida para diversas empresas internacionais, como a Perrier.

Você não citou, mas a Perrier é dona de uma das nossa águas minerais. Se o Estado

ainda não é proprietário da água, fico até feliz,  pois, se fosse, não teríamos mais

nada.

Lembro a vocês que este ano é o Ano Internacional da Cooperação da Água. Não

vamos esquecer isso. Estamos conversando sobre a água há mais de 20 anos, muito

antes da mineração. Antes da mineração, vem a água. Minerar é muito bom, mas

vamos tomar cuidado. Gabriel, você tem uma responsabilidade muito grande. Você

está sentado aí pois há pessoas que confiam em você. E confiamos também que

você não irá abrir a guarda para dono de mineradora. Se não, iremos votar no Chico

Alencar, no Rio de Janeiro. Obrigada.

O coordenador - Com a palavra, o Sr. Valdivino Rodrigues Gouveia.

Palavras do Sr. Valdivino Rodrigues Gouveia

Boa noite a todos. Presidente da Mesa, deputados, sou um cidadão brasileiro e

represento  os  trabalhadores  de  Grão  Mogol.  Cansei  de  fazer  denúncias  de  meio

ambiente em Montes Claros, em Grão Mogol e no Ibama de Brasília. Até hoje não

chegou nenhum fiscal do governo para me perguntar sobre a Norfolk. Pessoal, vocês

têm de fiscalizar. Há funcionários do Estado fazendo contrato de arrendamento com a

Norfolk, juntamente com o Newton Cardoso. A Norfolk está degradando, matando os

pequizeiros, as nascentes de águas do Córrego Buriti e batendo agrotóxicos. E há

umas 70 famílias  bebendo dessa água que sai  da nascente do Córrego Buruti.  A
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empresa está batendo agrotóxico, e o pessoal está morrendo de câncer. Os animais

que  estão  bebendo  dessa  água  também  estão  morrendo.  Ligamos  para  as

autoridades, e não comparecem. Este é o meu posicionamento.

O coordenador  -  Valdivino,  obrigado.  Quero agradecer  a todos que participaram

deste  momento.  Vocês  deram  uma  grande  lição  para  todos  nós,  para  a  nossa

comissão. É claro que temos de trabalhar. Qualquer marco que regule qualquer setor

deve ter três propósitos: ser claro, objetivo e aplicável. Estamos nos referindo a uma

atividade  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  é  fundamental  e  essencial  para  o

desenvolvimento do País, pode pôr em risco a saúde das pessoas e o meio ambiente.

Quer  dizer,  possui  estas  duas  características:  de  um  lado,  a  importância  para  o

desenvolvimento;  e,  do  outro,  o  prejuízo  que  pode  causar  se  não  levarmos  em

consideração  os  princípios  importantes  que  foram aqui  apresentados.  Portanto,  a

mineração só faz sentido se os levarmos em consideração.

Quero dizer-lhes que trabalharemos para  que  os  princípios  que nortearam esta

audiência pública estejam presentes nesse marco regulatório  da mineração.  Caso

contrário, concordo com vocês que não faz sentido a mineração nem a aprovação

desse marco regulatório da mineração.

Falo aqui como alguém que estará ao lado de vocês nessa defesa. Tenham certeza

de que trabalharei para conseguirmos construir esse código com os pilares e o norte

aqui colocados e que a nossa comissão tem essa responsabilidade. Somos vizinhos

de  vocês  e  estamos  muito  próximos  para  perder  a  oportunidade  de  alterar  uma

legislação, como dito por muitos de vocês, que mudará não só a nossa história, mas

a história do nosso Estado e das futuras gerações.

Baseado  nesse  sentido,  nesses  critérios  e  princípios,  contem  comigo  de  forma

especial e com a nossa comissão. Esta audiência pública foi um sucesso, porque

contou com a participação de pessoas como vocês, que conhecem o setor mineral,

as dificuldades, os problemas e as vantagens que se referem a esse setor. Parabéns

para vocês. Muito obrigado.

Deputado Sávio Souza Cruz, agradecemos à Assembleia Legislativa por ter aberto,

mais  uma vez,  a oportunidade desta  audiência  pública,  que está sendo uma das

melhores que já tivemos. Trinta pessoas se inscreveram para participar. Foi a maior
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participação em todo o país. Parabéns ao Estado de Minas Gerais por promover um

diálogo tão importante com a Câmara dos Deputados.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e,  cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª 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 4/9/2013

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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 dos Projetos de Lei nºs 4.301 e 4.352 a 4.354/2013, em turno único,

cuja relatoria avocou para 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, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.301/2013

com a Emenda nº 1, e 4.352/2013 (relator: deputado Zé Maia). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 4.353 e 4.354/2013, em turno único, deixam de ser apreciados em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo 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, 2 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Fred Costa - Celinho do Sinttrocel - Hélio Gomes.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/9/2013

Às 10h15min, comparecem na sala das comissões os deputados Sávio Souza Cruz

e  Luiz  Henrique  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da

Liderança do BTR),  membros da supracitada Comissão.  Está presente  também o

deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sávio

Souza  Cruz,  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 o novo marco regulatório da mineração de acordo

com a proposta  do  Executivo  Federal  em tramitação no Congresso Nacional  e a

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Araújo, assessor da presidência da

Fiemg, representando o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente dessa federação; José

Maria Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas

do Estado de Minas Gerais; Luís Márcio Vianna, consultor de relações institucionais

do Sindiextra, representando o Sr. José Fernando Coura, presidente desse sindicato;

e  José  Albino  Maia  de  Figueredo,  presidente  do  Sindicato  Intermunicipal  das

Indústrias  de  Beneficiamento  de  Mármores,  Granitos  e  Rochas  Ornamentais  no

Estado de Minas Gerais, 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, 2 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente.
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  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 é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo,  na  data  mencionada entre  parênteses:  dos  Srs.  Rômulo  de  Carvalho

Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social; Cylton Brandão da Matta, delegado-

chefe da Polícia Civil;  Leonardo Barreto Moreira Alves, promotor de justiça;  Paulo

César  Vicente  de  Lima,  promotor  de  justiça  da  Procuradoria  de  Inclusão  e

Mobilização Sociais; Elder Gonçalo D'Angelo, subcorregedor de Polícia Civil;  Josué

Costa Valadão,  secretário  municipal  de  Casa Civil;  Wander  Borges,  secretário  de

Estado extraordinário de Regularização Fundiária; Aldenir Vianna Pereira, diretor de

Promoção e Defesa de Cidadania no Campo do IEF, e Bertholdino Apolônio Teixeira

Júnior, diretor-geral do IEF (13/9/2013); Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de

estado de Casa Civil; Maria Odete Souto Pereira, coordenadora do Centro de Apoio

Operacional  das Promotorias  de Justiça  de Defesa dos Direitos  de Pessoas  com

Deficiência e Idosos;  e Srs.  Rômulo de Carvalho Ferraz,  secretário de Estado de

Defesa Social; Carlos Carmo Andrade Melles, secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas (14/9/2013). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Durval

Ângelo  (6)  em  que solicita  seja  realizada  visita  à  abertura  do  Fórum Mundial  de

Direitos Humanos que será lançado em Minas Gerais no dia 19/9/2013; seja realizada

visita ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais para tratar da situação dos

trabalhadores da Cemig Serviços; seja realizada visita à Associação de Proteção e

Assistência  aos  Condenados  do  Município  de  Paracatu;  seja  realizada  audiência

pública  para  discutir  direitos  dos  cidadãos  afetados  pelas  obras  do  Programa de
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Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,

sobretudo os atingidos das Vilas Itaú, PTO e Esporte das cidades de Contagem e

Belo Horizonte; seja realizada audiência pública para tratar de denúncias de violação

de  direitos  humanos  sofridas  pelos  moradores  da  Rua  Pégaso,  no  Bairro  Jardim

Riacho  das  Pedras,  em  Contagem;  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir

denúncia de prática discriminatória e pejorativa em razão da publicação do  Diário

Oficial de Minas Gerais, no dia 7 de setembro de 2013, em que foi trocado o nome do

Município  de  Ribeirão  das  Neves;  Rogério  Correia  (12)  em  que  solicita  seja

encaminhado  ofício  ao  diretor  do  Foro  da  Justiça  Federal  em  Minas  Gerais

informando que a comissão acompanhará o processo dos acusados pelo assassinato

de  servidores  do  Ministério  do  Trabalho  durante  a  operação  de  fiscalização

trabalhista,  conhecido  como  "Chacina  de  Unaí"  e  estará  atenta  aos  seus

desdobramentos; seja encaminhado ao ministro do Trabalho e Emprego pedido de

providências para que se reconsidere o ato de nomeação do Sr.  Heli  Siqueira de

Azevedo para o cargo de assessor técnico da Superintendência Regional do Trabalho

e Emprego em Minas Gerais, denunciado através de documento encaminhado pelo

presidente da Associação dos Auditores  Fiscais  do Trabalho de Minas Gerais,  Sr.

José Augusto de Paula Freitas, em audiência pública da comissão e seja dada ciência

ao  superintendente  dessa  regional  do  encaminhamento  desse  pedido;  seja

encaminhado  aos  membros  da  Comissão  Especial  do  Código  da  Mineração  da

Câmara  dos  Deputados  cópia  do  Ofício  nº  720/2013/GRC/ALMG  e  as  notas

taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária, que discutiu a violação de direitos por parte

de empresas de extração e beneficiamento mineral  no Município de Alvinópolis  e

região; seja encaminhado ao procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho

em Minas  Gerais  e ao  procurador-chefe  da Procuradoria da  República  em Minas

Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam  averiguadas,  no  âmbito  de  suas

competências,  as  alegadas  irregularidades  na  nomeação  do  Sr.  Heli  Siqueira  de

Carvalho relatadas em documento do presidente da Associação dos Auditores Fiscais

do  trabalho  de  Minas  Gerais,  Sr.  José  Augusto  de  Paula  Freitas,  apresentado  à

comissão  durante  audiência  pública,  acompanhado  de  cópia  daquele  documento;

seja encaminhado à presidenta da República pedido de providências para que seja
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reconsiderado  o  ato  de  nomeação  de  que  trata  o  documento  encaminhado  à

comissão durante  audiência  pública  pelo  presidente  da  Associação dos  Auditores

Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, Sr. José Augusto de Paula Freitas e, ainda, que

seja  dada  ciência  sobre  o  encaminhamento  daquele  pedido  ao  superintendente

regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais; seja realizada audiência pública

para que a Comissão de Prevenção à Violência em Manifestações Populares possa

apresentar  um  balanço de  suas  atividades;  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a prevenção da violência como meio de promoção dos direitos humanos em

Ribeirão das Neves, tendo em vista o estudo de campo realizado nesse município em

2012  pela  psicóloga  Renata  Cristina  de  Souza  Ramos;  seja  realizada  audiência

pública para debater o assassinato de Wayne do Carmo Braga, ocorrido em 8/1/2004,

cuja autoria é imputada ao PM Ezequiel Pinheiro Ramos, assim como o julgamento e

a  decisão  proferida  no  caso;  seja  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de

Planejamento  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizados  estudos  com  o

objetivo de viabilizar a implementação de um serviço do tipo disque-denúncia a ser

disponibilizado aos professores e demais trabalhadores da educação em situações

que  envolvam  violência,  criminalidade  e  segurança  pública,  objetivando  registro,

encaminhamento, acompanhamento, fiscalização e outras providências cabíveis; seja

encaminhado ao governador do Estado o ofício nº 121/2013, do coordenador-geral do

Sindeletro/MG, Sr. Jairo Nogueira Filho, apresentado à comissão durante audiência

pública realizada em 16/9/2013; seja realizada visita ao governador do Estado, com a

participação dos eletricitários demitidos pela Cemig que se encontram acorrentados

no saguão da sede daquela empresa e os membros do Sindeletro-MG para discutir

as  reivindicações  desses  trabalhadores;  seja  realizada  visita  ao  grupo  de

trabalhadores  demitidos  pela  Cemig  Serviços  S.A.  que  ocupam,  acorrentados,  o

saguão  da  sede  da  Cemig,  para  averiguar  denúncias  de  pressão  psicológica  e

desrespeito  as  direitos  humanos  dos  manifestantes,  nos  termos  do  oficio  do

Sindeletro-MG, recebido na comissão em reunião realizada em 16/9/2013; Sebastião

Costa em que solicita seja adiada a audiência pública que trataria do esclarecimento

de grave violação de direitos humanos em desfavor do cabo BM Cleomar Rodrigues

de Oliveira e do cabo BM Udson Eustáquio dos Santos; e Durval Ângelo, Sebastião
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Costa e Rogério Correia em que solicitam seja encaminhada à Procuradoria da Casa

solicitação de parecer sobre o não comparecimento do Coronel BM Ivan Gamaliel

Pinto à convocação desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  para  a  próxima  reunião,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Sebastião Costa - Rogério Correia.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/9/2013

Às 16h15min, comparece na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara,

membro da supracitada comissão. Estão presentes também as deputadas Ana Maria

Resende, Liza Prado e Luzia Ferreira e o deputado Dilzon Melo. Havendo número

regimental,  a  presidente,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  aprova  e  subscreve.  A

presidência informa que a reunião se destina a 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.  A presidência  interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Jô  Morais,  deputada  federal;

Miracy Santos Lima, vice-presidente do PMDB Mulher-BH; Rita de Cássia Menezes

Calazans, da Secretaria de Mulheres do PT estadual; Maria Elvira Salles, presidente

do  PSB  Mulher;  Yêda  Maria  Fernal  Cunha,  presidente  estadual  do  PSD  Mulher;

Eliana Piola, presidente do PSDB Mulher; Fátima Rosana de Freitas, do PR Mulher;

Luiza  Lafetá,  presidente  da  União  da  Juventude  Socialista;  Luciana  Crepaldi,  do

núcleo do PPS Mulheres; Cláudia Monteiro Rocha, presidente do PRB Mulher-BH;

Rita de Cássia Alves Rezende Del Bianco, presidente do PT do B Mulher; Iris Moreira,

secretária do PV Mulher estadual; Cristiane Alves da Silva, presidente da Ação da

Mulher Trabalhista; e Maria Izabel Ramos de Siqueira, presidente do Mulheres do PC

do  B,  que  são  convidadas  a  tomar  assento  à  mesa.  A  presidente,  autora  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  às  convidadas,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
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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 outubro de 2013.

André Quintão, presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Adalclever  Lopes  (substituindo  o

deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater o plantão regionalizado da Polícia Civil no Estado de

Minas  Gerais,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  de

Eduardo  Araújo,  cidadão,  encaminhando,  através  do  “Fale  com  a  Assembleia”,

reclamação sobre a defasagem da perícia feita pela Polícia Civil  devido a falta de

qualificação e de pessoal; e de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,

na data mencionada entre parênteses: Marco Antônio Badaró Bianchini, Coronel PM

Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (13/9/2013); Gerson Paulino da Silva,

Presidente do Conselho Comunitário de Ipatinga - Consep (2); Marco Antônio Badaró

Bianchini,  Coronel  PM Chefe da Assessoria Institucional  da PMMG (21/9/2013).  A

presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Rosilene  Alves  Souza,  delegada-geral  coordenadora  de  Investigação  e  Polícia

Judiciária; e os Srs. Ten.-Cel. PM Eduardo Lucas de Almeida, subdiretor da Diretoria

de Apoio Operacional, representando Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, comandante-

geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  subtenente  PM  Luiz  Gonzaga  Ribeiro,

coordenador  da  Comissão  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  da  Associação  de

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando o cabo PM
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Marco  Antônio  Bahia  Silva,  Presidente  da  Associação  dos  Praças  Policiais  e

Bombeiros Militares  de  Minas  Gerais -  Aspra PM/BM;  José Carlos Barreto Junior,

soldado de 1º  Classe da 24ª  Companhia  Independente da  15ª  Região  de Polícia

Militar;  Gustavo  Gomes  de  Matos,  soldado  de  1º  Classe  da  24ª  Companhia

Independente da 15ª Região de Polícia Militar, que são convidados a tomar assento à

mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 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 5.564, 5.572, 5.577, 5.578, 5.579, 5.580, 5.585,

5.586, 5.589 e 5.596/2013. 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 em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança

Pública, no município de Medina, para debater as condições da segurança pública na

cidade;  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Segurança Pública, no Município de Oliveira, para debater as condições

da segurança pública na região, tendo em vista o aumento da criminalidade; Sargento

Rodrigues, João Leite e Lafayette de Andrada, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a reativação e

gestão do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo - Projeto Olho Vivo - no

município de Ipatinga, conforme demanda dos Conselhos Comunitários de Segurança

Pública do município; Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja encaminhada ao

chefe da Polícia Civil as notas taquigráficas da 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública, na qual foi debatido o plantão regionalizado da Polícia Civil;

seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater

transtornos  causados  pelo  plantão  regionalizado  da  Polícia  Civil;  seja  realizada

reunião da Comissão de Segurança Pública com autoridades estaduais para debater
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sobre os transtornos causados pelos plantões regionalizados da Polícia Civil e sobre

os  impactos  desses  plantões  para  a  segurança  pública  e  para  a  integração  das

polícias  ostensiva  e  judiciária  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, 1º de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às  14h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  a  deputada

Rosângela  Reis,  membro  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,  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, que acontecerá

na  Assembleia  Legislativa,  em  outubro  deste  ano.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Maria Neta Alves, presidente

do Conselho Municipal do Idoso de Montes Claros; Sônia Santana Barbosa, gerente

do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo do Município de Monte Azul; Cibely Freire

Diniz  Oliveira,  coordenadora  da  Coordenadoria  do  Idoso,  da  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  do  Município  de  Montes  Claros;  Jaqueline  Camelo,  vice-

presidente  do  Lar  das  Velhinhas  do  Município  de  Montes  Claros;  Liliana  Soares

Martins Fonseca, defensora pública no Município de Montes Claros; Alice Crisóstomo

Fernandes, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social  -  Cras -

Renascença; Rosary Mendes Rodrigues Oliveira, presidente da Câmara Municipal de

Brasília de Minas; Raquel Muniz, presidente da Associação de Promoção Social; e os

Srs.  Aleksander  Oliveira  de  Souza,  diretor  regional  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social em Montes Claros; e João Paulo Alvarenga Brant, promotor

de  justiça  da  Procuradoria  de  Idosos  da  Comarca  de  Montes  Claros,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidente, autora do requerimento que deu
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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, 2 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

25/9/2013

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Leite,  Romel  Anízio  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  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  obter  esclarecimentos  a  respeito  do  objeto  da  comissão  e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: do deputado Ulysses Gomes,

membro desta comissão, justificando a sua ausência por estar representando a Casa

na  missão  diplomática  e  comercial  à  China;  dos  Srs.  Leandro  Guerra,  relações

institucionais da empresa Tim; André Luiz Barbosa Carvalho, advogado da Claro; e

José  Luiz  Gattás  Hallak,  diretor  de  relações  institucionais  em  Minas  Gerais  da

empresa Oi,  os quais,  em resposta aos requerimentos dos deputados João Leite,

Sargento  Rodrigues,  Adalclever  Lopes  e  Lafayette  de  Andrada encaminhados  por

meio dos Ofícios nºs 12, 13 e 14/2013/CPI, apresentam as seguintes informações:

número  de  usuários  e  linhas  em  uso  de  telefonia  móvel;  número  de  ligações

realizadas por hora, dia e mês; número de antenas instaladas; relação de municípios

mineiros  que  têm  legislação  restritiva  para  instalação  de  antenas;  número  de

reclamações  atendidas  pelo  seu  call  center  e  índice  de  resolutividade;  e  do  Sr.

Marcelo  Barbosa,  coordenador  do  Procon  Assembleia,  em  resposta  ao  Ofício  nº

28/2013,  desta  comissão,  informando  que  os  Municípios  de  Uberaba,  Poços  de
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Caldas, Lavras, Barbacena, Muriaé, Manhuaçu, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia,

Patos de Minas, Unaí,  Pouso Alegre, Juiz de Fora, Governador  Valadares, Teófilo

Otoni,  Janaúba,  Passos,  Divinópolis  e  Curvelo  já  têm  órgãos  de  defesa  do

consumidor, que recebem reclamações e sugestões quanto ao serviço de telefonia

móvel nas respectivas regiões e as encaminham para o Procon estadual. As Câmaras

Municipais de Almenara, Taiobeiras e Januária, municípios que não possuem órgãos

de defesa do consumidor, já foram contatadas com vistas à instalação de postos de

atendimento para as referidas reclamações e sugestões. O presidente comunica que,

dos questionários enviados para as prefeituras e câmaras municipais, com o objetivo

de levantar a situação real da telefonia móvel em todo o Estado, já foram recebidos

pela  comissão  246  questionários  preenchidos,  sendo  177  de  prefeituras  e  69  de

câmaras  municipais.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  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  Zé Maia,  Sargento

Rodrigues, João Leite e Romel Anízio (2) em que solicitam sejam encaminhados à

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - : pedido de providência para que

envie à CPI da Telefonia relatório das medições da emissão de radiação por estações

rádio-base -  ERB - realizadas em Minas Gerais;  e pedido de informação sobre a

razão de não estar sendo aplicada a punição de suspensão da comercialização de

serviços  às  operadoras  que  reiteradamente  descumprem  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor e sobre as medidas tomadas em relação às reclamações apresentadas

pelo Procon Assembleia, nos termos da cláusula 32 do acordo de cooperação técnica

firmado entre as partes; João Leite, Sargento Rodrigues e Romel Anízio (2) em que

solicitam seja ouvido nesta reunião o Sr. Carlos Fagundes de Freitas, vereador do

Município de São José da Lapa; e seja realizada reunião com convidados para ouvir o

Sr.  Gláucio Lima Siqueira, engenheiro eletrônico e de telecomunicações; Sargento

Rodrigues (2) em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Noraldino Lúcio

Dias Júnior, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Hitler Vagner Cândido

de Oliveira e Francisco de Assis  Evangelista,  membros da Comissão Especial  da

Telefonia  dessa  Casa  Legislativa;  e  sejam  convidados  o  gerente  regional  e  uma

equipe de fiscalização da Anatel em Minas Gerais para participarem das próximas
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visitas externas da CPI da Telefonia; e Liza Prado em que solicita sejam convidados

os presidentes das CPIs da Telefonia instaladas nas assembleias legislativas do País

para participarem de encontro nesta Casa, bem como os membros de CPIs sobre o

tema instaladas  nas  Câmaras Municipais  no Estado.  A presidência  interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Hermann Bergmann Garcia e Silva,

gerente  regional  da  Anatel  em  Minas  Gerais,  representando  o  presidente  dessa

agência; João Batista de Rezende; Eduardo Tude, presidente da Teleco Informação e

Serviços  de  Telecomunicações  Ltda.;  Marcelo  Barbosa,  coordenador  do  Procon

Assembleia;  e  Srs.  Carlos  Fagundes  de  Freitas  e  Noraldino  Lúcio  Dias  Júnior,

respectivamente vereador da Câmara Municipal de São José da Lapa e presidente da

Câmara Municipal de Juiz de Fora. 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.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários e, 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 outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Tiago Ulisses,  Dalmo Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Carlos  Mosconi,  por

indicação da Liderança do BTR) e Gustavo Valadares (substituindo a deputada Luzia

Ferreira, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Tiago  Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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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, do Projeto de Lei nº 4.286/2013 (relator: deputado Elismar Prado). O Projeto de

Lei  nº  4.062/2013 é  convertido  em  diligência  a  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,

atendendo-se a requerimento do deputado Elismar Prado, 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.  Submetidos  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 5.590/2013. Estão presentes os deputados

Luiz Henrique e Cabo Júlio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  da  deputada Luzia

Ferreira, em que solicita seja realizada audiência pública desta comissão para avaliar

os resultados da Primeira Virada Cultural de Belo Horizonte, realizada nos dias 14 e

15  de  setembro  pela  Fundação  Municipal  de  Cultura;  e  do  deputado  Gustavo

Valadares, em que solicita seja realizada audiência pública da comissão para apurar

se os bens dos patrimônios históricos material e imaterial da Polícia Militar de Minas

Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que estavam cedidos ao

parque  Walter  Word,  no  Município  de  Poços  de  Caldas,  foram  devolvidos  ao

patrimônio  das  referidas  corporações.  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 outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Tiago Ulisses.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/9/2013

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado, membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Liza

Prado, 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  a
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subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a ouvir  o  consultor  de

inclusão laboral, professor Romeu Kazumi Sassaki, sobre o tema: "2013: Ano ibero-

americano de inclusão laboral da pessoa com deficiência". Nesse momento, registra-

se a presença da deputada Maria Tereza Lara. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras.  Fernanda Cristiane Fernandes Milagres,

defensora pública da Defensoria Pública Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa

com Deficiência, representando a defensora pública geral; Maria Elmira Evangelista

Amaral Dick, promotora de justiça e coordenadora estadual de defesa da educação -

Proeduc;  Juliana  Chiari,  diretora  de  articulação  dos  movimentos  sociais  da

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade;

Maria  Cristina  Abreu,  coordenadora  de  direitos  da  pessoa  com  deficiência  da

Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Direitos  da  Cidadania;  Kátia  Ferraz  Ferreira,

presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

e o Sr. Romeu Kazumi Sassaki, consultor de inclusão laboral, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência,  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.  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 outubro de 2013.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/9/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério Correia e Sargento Rodrigues, 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 solicita que os

deputados presentes a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a

obter esclarecimentos sobre denúncia de assédio moral, abuso de poder, violação de
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direitos humanos e outras garantias funcionais em desfavor do oficial de justiça Sr.

Ivo Luiz de Souza Duarte. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  a  Sra.  Daniela Petruceli  de Barros  Albuquerque,  advogada da Amagis,

representando o juiz de Direito Substituto do Juizado Especial da Comarca de Pará

de Minas e os Srs. Gilmar Augusto de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de

Espera Feliz; Chrystian Lima dos Santos, oficial judiciário; Wander da Costa Ribeiro,

presidente  do  Sindicato  dos  Oficiais  de  Justiça  Avaliadores  do  Estado  de  Minas

Gerais e Ivo Luiz de Souza Duarte, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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 outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Duarte Bechir -

Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues,  Duarte

Bechir e Glaycon Franco. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval

Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a  aprovada  e  determina  que  os  membros  da  comissão  presentes  a

subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater violações de

direitos humanos ocorridas no âmbito do sistema socioeducativo em Minas Gerais. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Camila

Silva Nicácio, subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas; Valéria da

Silva Rodrigues, juíza da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte;
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Andrea Mismotto Carelli, promotora de Justiça e coordenadora do CAO da Infância e

Juventude; Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, conselheira estadual de Direitos das

Crianças  e  Adolescentes;  e  os  Srs.  Marcelo  José  Gonçalves  da  Costa,  ouvidor

estadual  do  sistema  penitenciário;  Márcio  da  Silva  Alexandre,  juiz  auxiliar  do

Conselho  Nacional  de  Justiça;  Lucas  Rolla,  coordenador  da  23º  Promotoria  da

Infância e Juventude Infracional;  José Henrique Maia Ribeiro, defensor público do

Estado  de  Minas  Gerais;  Thiago  França  de  Resende,  juiz  de  direito  da  Vara  da

Infância e Juventude da Comarca de Contagem; Márcio Rogério de Oliveira, promotor

de  justiça  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  da  Comarca  de  Belo  Horizonte;  e

Keifferson M. Pedrosa Belchior, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do

Sistema Socioeducativo do Estado 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 deputados presentes e

aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Registra-se  a  presença  do

deputado Antônio Genaro. 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 (12) em que

solicita seja encaminhado ao diretor da Cemig, com cópias para o governador do

Estado  e  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  manifestação  de  repúdio  pela

atitude adotada por seguranças da companhia, que impediram o deputado Rogério

Correia de avaliar,  in loco, a situação dos servidores demitidos que se encontravam

acorrentados no saguão da empresa; seja encaminhada ao deputado Rogério Correia

manifestação de apoio por ter sido impedido o seu acesso à Cemig, em visita que

tinha por finalidade averiguar a situação de servidores demitidos que se encontravam

acorrentados no saguão da empresa;  sejam encaminhadas aos desembargadores

Geraldo  Augusto  e  Afrânio  Vilela,  relatores  dos  processos  nºs  0556079-

51.2013.8.13.0000  e  0556061-30.2013.8.13.0000,  as  notas  taquigráficas  da  51ª

Reunião  Extraordinária,  para  conhecimento;  sejam  encaminhadas  à  secretária  de

Estado de Educação, ao ouvidor-geral em educação do Estado, ao delegado regional
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de  Polícia  Civil  de  Paracatu  e  ao  promotor  de  Paracatu  pedido  de  providências,

acompanhado de cópia das notas taquigráficas da 51ª Reunião Extraordinária, para

que  se  apure  cobrança  irregular  de  mensalidade  de  alunos  da  Escola  Estadual

Afonso Arinos; sejam encaminhadas à secretária de Estado da Educação, ao ouvidor-

geral em educação do Estado, ao delegado regional de Polícia Civil de Paracatu, ao

promotor de Paracatu com atribuições de defesa de direitos humanos e ao presidente

da Câmara Municipal de Paracatu pedido de providências, acompanhado das notas

taquigráficas  da  51ª  Reunião  Extraordinária,  para  que  se  apurem  denúncias  de

assédio moral no âmbito da superintendência regional de ensino; seja encaminhado

ao delegado regional de Polícia Civil de Paracatu pedido de providências para que se

apurem denúncias de tortura psicológica supostamente ocorrida na Superintendência

Regional de Ensino de Paracatu, à qual teriam sido submetidas três professoras da

Escola Estadual Antônio Carlos; sejam encaminhadas ao promotor de Paracatu com

atribuição de defesa de direitos humanos pedido de providências para que se apure

denúncia de conversas no Facebook entre alunos da rede estadual de ensino e a

superintendente regional de ensino de Paracatu, que teriam resultado em faltas às

aulas por parte desses alunos; seja encaminhado ao ouvidor-geral educacional do

Estado pedido de providências para que se apurem denúncias de abuso de poder da

Superintendência  Regional  de Ensino  de Paracatu  nas  escolas  citadas nas notas

taquigráficas  da  51ª  Reunião  Extraordinária,  que  devem  acompanhar  o  referido

pedido; seja encaminhado à secretária estadual de Educação pedido de providências

para  que  se  apurem  denúncias  de  que  a  superintendente  regional  de  ensino  de

Paracatu teria afirmado, em reunião ocorrida em 17/8/2013 na Casa de Cultura de

Paracatu,  que "tinha ordens da secretária  de  educação para  demitir  ou tirar,  sem

processo, qualquer professor que a atrapalhasse"; seja encaminhado ao promotor de

justiça  com  atribuição  de  defesa  de  direitos  humanos  de  Paracatu  pedido  de

providências para que se apurem as condições de demissão da Sra. Fátima Santos

Ferreira,  suposta  vítima  de  assédio  moral,  por  não  ter  atendido  a  pedido  da

superintendente  de  ensino  de  Paracatu,  Andréia  Pimentel  Alvares,  e  do  prefeito

municipal para que fosse disponibilizada vaga na Escola Antônio Carlos para aluno

fora da lista de espera;  seja encaminhado ao corregedor-geral  da Polícia Civil  do
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Estado e ao promotor com atribuições de controle da atividade policial de Paracatu

pedido de providências para que se apure suposto abuso de autoridade praticado

pelos policiais responsáveis pelo Reds nº 2013018491441-00, lavrado em 8/9/2013

na  Loja  Macônica  Nova  Luz  Paracatuense;  seja  encaminhado  às  secretárias  de

Estado de Educação e de Planejamento e Gestão pedido de providências para que

se  agilize  a  aposentadoria  da  servidora  Angela  Maria  Machado  Souza,  masp  nº

314108-2,  tendo  em  vista  seu  afastamento  preliminar,  publicado  em  10/3/2012;

Sargento Rodrigues em que solicita  seja realizada audiência pública para debater

suposta  violação  de  direitos  humanos  ocorrida  com  a  instauração  de  processo

disciplinar contra o 2º-Ten. PM Edson Francisco Vieira Coelho e a Sd. PM Tamires

Fernanda  de  F.  Setta;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater  as  condições de demissão de servidores da Cemig  Serviços S/A,  buscar

soluções para a situação desses trabalhadores e elucidar as razões que levaram ao

impedimento  de  seu  acesso  ao  saguão  da  empresa  para  visita  aos  servidores

demitidos;  Arlen  Santiago  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater  ataques  e  ameaças  de  morte  sofridos  pelos  índios  xacriabás,  conforme

noticiado  pela  imprensa;  e  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  os  fatos  ocorridos  nas

dependências da mencionada empresa, em 16/9/2013, quando o deputado Rogério

Correia, por solicitação de empregados da Cemig Serviços S/A, esteve no local para

colaborar nas negociações entre a empresa e os funcionários. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão  para  a  próxima  reunião  especial,  a  realizar-se  no  Plenário,  no  dia

4/10/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Paulo Lamac.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.774/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social



696
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela declara de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Trabalho, Previdência e Ação Social e foi analisada preliminarmente pela primeira,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, em

cumprimento ao disposto no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  estudo  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de

Coronel Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a promoção de ações na área social e de defesa e garantia de direitos.

Na consecução de seu propósito, a instituição presta serviços gratuitos àqueles que

dela  necessitam, promovendo a assistência social  de forma integrada às políticas

setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais e ao

amparo e à proteção da família, do patrimônio histórico, cultural e artístico, bem como

à promoção do voluntariado.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  no  Município  de  Coronel

Fabriciano 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

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.774/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.307/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Dilzon  Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Moradoras do Bairro Sion,

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 4.307/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Moradores  e  Moradoras  do  Bairro  Sion,  com  sede  no  Município  de  João

Monlevade,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

objetivo trabalhar em prol da comunidade desse bairro.

Com esse propósito, a instituição visa promover atividades sociais, educacionais,

culturais  e  desportivas;  cultivar  a  cordialidade entre  os  associados;  representar  e

defender  os  direitos  dos  cidadãos;  preservar  o  meio  ambiente;  e  colaborar  na

realização de pesquisas sobre a situação socioeconômica dos moradores do bairro.

Considerando o trabalho social desenvolvido pela referida associação pela melhoria

da  qualidade  de  vida  dos  moradores  do  Bairro  Sion,  no  Município  de  João

Monlevade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.307/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.326/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela declara de utilidade

pública a Associação das Mulheres Rurais do Povoado de Graçópolis, com sede no

Município de Imbé de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  das

Mulheres  Rurais  do  Povoado de Graçópolis,  com sede no Município  de  Imbé de

Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

promover o desenvolvimento da comunidade assistida.

Na consecução de seu propósito, a instituição tem por objetivo promover programas

sociais perante seus associados e suas famílias, bem como os cidadãos carentes que

os solicitarem ou deles necessitarem, no campo da saúde, do combate à fome e à

pobreza, da integração ao mercado de trabalho, da proteção do meio ambiente, da

cultura e do esporte, da geração de emprego e renda por meio da agricultura e da

pecuária, entre outras áreas sociais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação das Mulheres

Rurais do Povoado de Graçópolis em prol da melhoria das condições de vida de seus

moradores, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.326/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.375/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 4.375/2013 tem por
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objetivo  instituir  o  Dia  do  Agente  de  Segurança  Penitenciário  no  Estado  e  foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição 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 4.375/2013 pretende instituir o Dia do Agente de Segurança

Penitenciário no Estado, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho, data em

que foi criada a carreira.

O cargo de agente de segurança penitenciário faz parte da estrutura da Secretaria

de Defesa Social e tem como principais atribuições “garantir a ordem e a segurança

no interior dos estabelecimentos penais; exercer atividades de escolta e custódia de

sentenciados;  e  desempenhar  ações  de  vigilância  interna  e  externa  dos

estabelecimentos  penais,  inclusive  nas  muralhas  e  guaritas  que  compõem  suas

edificações”.

As atividades inerentes ao exercício do cargo são consideradas imprescindíveis à

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos

termos do art. 3º, IV, da Lei Federal nº 11.473, de 2007. Além disso, se não atendidas,

colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população e

por isso são consideradas atividades essenciais, nos termos da Lei Federal nº 7.783,

de 1989, conhecida como Lei das Greves.

Segundo a justificação do projeto, citando dados da Organização Internacional do

Trabalho,  é  a  segunda  profissão mais  perigosa  do  mundo.  No Brasil,  para  vigiar

aproximadamente  500  mil  presos,  há  cerca  de  65  mil  agentes  de  segurança

penitenciários,  numero  considerado  insuficiente,  pois  o  ideal,  para  preservar  a

segurança do profissional, é que haja um agente para cada cinco detentos.

Reputamos justa e oportuna a homenagem que se pretende prestar aos agentes de

segurança  penitenciários,  por  meio  da  instituição  de  uma  data  comemorativa

dedicada a esses profissionais indispensáveis à segurança da sociedade.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar,  não identificou

óbice à tramitação do projeto. No entanto, com o propósito de adequar a matéria à

técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.375/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.422/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Leonídio Bouças,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural, Ambiental e Desportiva

Pinheirense - Ascad -, com sede no Município de João Pinheiro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.422/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural, Ambiental e Desportiva Pinheirense - Ascad -, com sede no Município de

João  Pinheiro,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo a integração dos moradores do Município de João

Pinheiro.

Com  esse  propósito,  a  instituição  fomenta  o  desenvolvimento  de  projetos  com

entidades  públicas  e  privadas  para  beneficiar  a  comunidade  local,  com  atenção

especial nas áreas da cultura, educação ambiental e desportiva; promove a defesa, a

preservação e a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;

incentiva o voluntariado e a cultura; e defende a conservação do patrimônio histórico

e artístico.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascad no Município de João
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Pinheiro,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.422/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.445/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores do Serrote,

com sede no Município de Lambari.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.445/2013 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Moradores e  Agricultores do  Serrote,  com sede no Município de  Lambari,  pessoa

jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  finalidade promover  o

desenvolvimento integrado da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição busca representar a comunidade no atendimento

de suas reivindicações perante órgãos públicos e privados; melhorar as condições de

vida  dos  moradores  da  região;  fomentar  a  capacitação  de  seus  associados  na

agricultura;  integrar a comunidade no mercado de trabalho;  habilitar  pessoas com

deficiência; divulgar a cultura e o esporte e proteger o meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Moradores e Agricultores do Serrote no Município e Lambari, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.445/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.453/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Abrigo Casa da Restauração, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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 4.453/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município de Santo Antônio do Monte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo prestar serviços de acolhimento a crianças e adolescentes privados da

convivência familiar.

Com esse propósito, a instituição implementa ações e projetos de assistência social

e psicológica com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários de

seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Abrigo Casa da Restauração

pelas crianças e pelos adolescentes em situação de pobreza de Santo Antônio do

Monte, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.453/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.
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Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.464/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social e Cultural, com

sede no Município de Belo Oriente.

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  4.464/2013 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Batista de Amparo Social e Cultural, com sede no Município de Belo Oriente, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar serviços

de atendimento, de assessoramento, de defesa e garantia de direitos, especialmente

na área social.

Com esse propósito,  a entidade representa seus associados perante instituições

públicas e privadas; oferece assistência social e jurídica; realiza atividades nas áreas

de educação, cultura, esporte e saúde; desenvolve ações em defesa do patrimônio

histórico, cultural e artístico; promove ações de capacitação profissional e defende os

direitos de grupos sociais vulneráveis.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Batista

de Amparo Social e Cultural no Município de Belo Oriente, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.464/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/10/2013

Presidência do Deputado Fabiano Tolentino

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Presidente - Entrega de Placas - Palavras do Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles -

Palavras  do  Sr.  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas  -  Palavras  do  Sr.  Rodrigo

Alexander  Gomes  de  Araújo  -  Palavras  do  Sr.  Janir  Adir  Moreira  -  Palavras  do

Deputado Federal Domingos Sávio - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Fabiano Tolentino) - 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  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a maçonaria.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Rodrigo Alexander

Gomes de Araújo, presidente da Poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente

do  Brasil  -  Minas  Gerais;  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas,  grande  primeiro

vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Lázaro Emanuel Franco Salles,

grão-mestre  do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais  e  presidente  da  Confederação

Maçônica do Brasil - Comab; deputado federal Domingos Sávio; Janir Adir Moreira,
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secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil; Álvaro Azevedo,

grande mestre estadual do Grande Capítulo da Ordem DeMolay; Rodrigo Otávio dos

Anjos,  grande  mestre  estadual  do  Grande  Conselho  da  Ordem  DeMolay;  e  Pier

Senesi,  secretário  municipal  adjunto  de  Gestão  Compartilhada,  representando  o

prefeito municipal, Marcio Lacerda.

Registro de Presença

O  locutor -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  do  deputado  federal  Gabriel

Campos de Oliveira, coordenador líder da bancada mineira na soberana Assembleia

Legislativa Federal, em nome de quem estendemos as nossas saudações a todos os

componentes da maçonaria.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  o  seu  pronunciamento,  o  deputado  Fabiano

Tolentino, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Boa  noite,  meus  irmãos,  minhas  cunhadas,  todos  os  presentes.  Gostaria  de

cumprimentar a Mesa: os Srs. Rodrigo Alexander Gomes de Araújo, presidente da

Poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais; Lázaro

Emanuel Franco Salles, grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais e presidente

da Confederação Maçônica do Brasil - Comab; Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas,

grande  primeiro  vigilante  da  Grande  Loja  Maçônica  de  Minas  Gerais;  deputado

federal  Domingos  Sávio,  que  iniciou  nesta  Assembleia  o  nosso  ato  maçônico,

portanto ficamos muito honrados com sua presença nesta noite; Janir Adir Moreira,

secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, nosso ex-grão-

mestre;  Álvaro  Azevedo,  grande  mestre  estadual  do  Grande  Capítulo  da  Ordem

DeMolay; Rodrigo Otávio dos Anjos, grande mestre estadual do Grande Conselho da

Ordem DeMolay; Pier Senesi, secretário municipal adjunto de Gestão Compartilhada,

neste ato representando o nosso prefeito Márcio Lacerda. Cumprimento todos vocês

aqui presentes.

É com grande satisfação que venho a esta tribuna para dizer algumas palavras
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sobre o Dia do Maçom, esse grande construtor social. E dizer ainda que os autores

do requerimento fomos eu, deputado Fabiano Tolentino, a deputada Liza Prado e o

deputado  Juninho  Araújo.  Ambos  não  estão  presentes  porque  tiveram  alguns

problemas, mas me ligaram e pediram que lhes transmitisse a palavra e dissesse que

foi com muito carinho que fizeram o requerimento juntos conosco.

A origem da instituição  foi  fundamentada nos  direitos  individuais  e  coletivos  de

cunho universal e imutável, em defesa da construção de uma sociedade melhor para

se viver.  Essa é  a  maçonaria,  da  qual  foram pioneiros  grandes  nomes  da nossa

história  e na qual  eu busco constantemente inspiração para colocar em prática a

minha função como deputado estadual.

A sua universalidade, o seu cosmopolitismo, a sua moral sã e seus princípios, tão

belos  como a criação,  são apresentados em suas lojas,  para o bem de todas as

pessoas. Isso porque a maçonaria proclama a existência de um Criador, acessível

aos homens de todas as raças, classes e crenças, sejam elas religiosas ou políticas,

não privando o homem da liberdade de consciência, da manifestação do pensamento

e da dignidade humana.

A maçonaria ainda se constitui numa sociedade que prega a democracia, a justiça

social, o amor ao próximo. O verdadeiro maçom não fica alheio aos destinos de sua

cidade,  à  defesa  de seu estado,  e  jamais  se  furta  ao  destino  de  seu país.  Pelo

contrário,  ele  participa  direta  ou  indiretamente  dos  debates  da  construção  dos

grandes projetos  para a nossa nação. A Ordem precisa ser mantida para darmos

sustentação aos novos desafios que enfrentaremos na condução de um estado de

direito que não seja conivente com a corrupção, com o autoritarismo político e com as

injustiças sociais.

Tenho a convicção de que atitude gera atitude. Por isso, meus amigos e irmãos

maçons, procuro compartilhar com o nosso povo somente as ações que sirvam de

exemplo para as futuras gerações de nosso país. Assim, em razão de sempre ter

combatido  a  ignorância,  a  superstição,  o fanatismo,  o orgulho,  a  intemperança,  o

vício, a discórdia, a dominação e os privilégios, a maçonaria universal, em especial a

brasileira, merece receber todas as homenagens que neste momento se realizam. É

por  isso que estamos aqui,  para  homenagear  essa Grande Ordem, a  maçonaria.
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Como deputado, estou há dois anos e meio, quase três neste Parlamento e fico feliz

por também representar a Ordem Maçônica por todas as cidades em que andamos,

indo a várias lojas e passando os nossos projetos.

Quero dizer que nesta Casa - até para conhecimento dos senhores - fui relator do

projeto Queijo Minas Artesanal, que estava na Casa há muito tempo, precisando ser

normatizado.  Fizemos a relatoria,  e hoje o nosso queijo  mineiro pode ser vendido

para todo o Brasil. Esse foi um projeto importante que teve o nosso viés, o nosso

olhar e se concretizou.

Ainda queria citar - como a maçonaria prega - alguns dados: fui o primeiro deputado

a abrir mão do 14º e do 15º salário, que o nosso presidente Dinis Pinheiro conseguiu

extinguir neste Parlamento. Hoje os deputados desta Casa não recebem mais o 14º e

o 15º,  tão questionados pela sociedade. Este ano extinguimos o fim das reuniões

extraordinárias  pagas.  Hoje  ainda  temos  reuniões  extraordinárias,  quase  toda

semana, mas não recebemos mais para fazê-las. Isso foi um grande avanço desta

Assembleia, desta Casa do povo.

A abolição  do  voto  secreto  foi  um  grande  avanço  neste  ano.  No  meio  do  ano

votamos o fim do voto secreto. Hoje, ao votar um projeto de lei, do mais simples ao

mais  complexo,  de  qualquer  demanda,  e  veto  do  governador,  o  voto  aparece no

painel:  o  “sim” ou  o  “não”  dos deputados.  Isso é muito importante,  pois  temos a

transparência  do  Poder  Legislativo.  Os  nossos  eleitores  e  as  pessoas  que  nos

acompanham vão saber da eficiência do nosso voto e de que forma estamos votando.

Portanto,  esse foi  um grande avanço desta Casa.  Compartilhamos e  apoiamos o

presidente Dinis Pinheiro nesta grande oferta à sociedade: a extinção do voto secreto

na Assembleia Legislativa.

Há também a não reeleição do presidente da Assembleia. Votamos em primeiro

turno e votaremos em segundo turno para que o presidente não seja reeleito para o

segundo mandato. Porque acaba não havendo rodízio da Mesa Diretora dessa forma.

Já  aprovamos  e  acredito  que  será  aprovado  também  em  segundo  turno.

Avançaremos nesse ponto pois teremos um rodízio, serão mais pessoas ocupando a

presidência  e  os  demais  cargos  da  Mesa,  oxigenando  a  Casa,  vindo com novas

ideias e novos pensamentos. Portanto, esse é um outro avanço desta Casa, que tem
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o compartilhamento e o apoio do nosso presidente Dinis Pinheiro.

Senhores irmãos e senhores maçons presentes, abrimos mão do auxílio moradia no

valor de R$2.850,00. Esse valor é pago para que os deputados de fora possam estar

em Belo Horizonte e tenham condição de pagar a sua moradia. No meu caso, vou e

volto de Divinópolis  todos os dias, portanto não estou ficando em Belo Horizonte.

Assim, abri mão do meu auxílio moradia, pois não vejo como receber aquilo que não

estou usando.  Temos  de  ter  esse pensamento  na  Casa do  povo,  na  Assembleia

Legislativa e mudar algumas concepções para que possamos fazer um Brasil melhor

e principalmente uma Minas Gerais melhor. Todos esses atos foram feitos este ano.

Acredito que são atos maçônicos, são atos que realmente querem o bem de uma

nação e de uma Minas Gerais. Sempre podem contar conosco. Podem contar com os

deputados  que  realmente  querem  fazer  a  diferença,  principalmente  com o  nosso

presidente,  que  nos  apoiou  em  todos  esses  atos,  na  sua  excelência  e  na  sua

essência.  Esse é o nosso trabalho.  Acredito que tenhamos muito a fazer.  Podem

contar sempre conosco.

Agradeço ao grande deputado federal pela maçonaria, Gabriel, e ao Altair, em nome

de quem agradeço a todos os maçons - os dois são da minha querida Divinópolis e os

menciono com muito carinho.  Agradeço a todos vocês,  que em uma noite festiva

vieram à Casa do povo receber essa homenagem simples, mas de coração da nossa

Assembleia. Muito obrigado a todos. Continuaremos com a reunião. Boa noite.

Entrega de Placas

O  locutor  -  Neste  instante,  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega aos

senhores grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, Lázaro Emanuel Franco

Salles; grande primeiro vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Geraldo

Eustáquio Coelho de Freitas, e presidente da Poderosa Assembleia Legislativa do

Grande Oriente do Brasil -  Minas Gerais, Rodrigo Alexander Gomes de Araújo, de

placas  alusivas  a  esta  homenagem.  As  placas  a  serem  entregues  contêm  os

seguintes dizeres: “Há pelo menos quatro séculos, a maçonaria reúne homens de

diferentes origens, classes sociais,  posições políticas e credos, com o objetivo de

buscar o desenvolvimento dos povos e a prática do bem. Proclamando a liberdade de



710
____________________________________________________________________________

consciência como direito precípuo do ser humano e defendendo a justiça, a tolerância

e a fraternidade universais, a organização é pautada por valores como a família e o

trabalho e por princípios morais e éticos, como o respeito às leis e a busca incessante

da verdade.  Ao prestar  justa  homenagem ao Grande Oriente  de Minas  Gerais,  à

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e ao Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais,

a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o valor das relevantes ações

sociais,  culturais  e  educativas  desenvolvidas  pela  maçonaria  em  prol  do  nosso

estado”.

O  presidente  -  Gostaria  de  convidar  o  deputado  Domingos  Sávio,  aqui

representando também a maçonaria e o nosso Congresso Nacional, os DeMolay e o

representante do prefeito  Márcio Lacerda a participar desta entrega. Gostaria que

estivéssemos todos juntos ao fazer esta homenagem à maçonaria.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles

Meu  querido  irmão  deputado  Fabiano  Tolentino,  autor  de  toda  esta  festa;  meu

querido irmão Rodrigo Alexander, presidente da Poderosa Assembleia Legislativa do

Grande  Oriente  do  Brasil  -  Minas  Gerais;  meu  querido  irmão  Geraldo  Eustáquio

Coelho  de  Freitas,  grande  primeiro  vigilante  da  Grande  Loja  Maçônica  de  Minas

Gerais; meu queridíssimo irmão deputado federal Domingos Sávio; meu queridíssimo

irmão Janir Adir Moreira, ex-grão-mestre e atual secretário-geral da Confederação da

Maçonaria  Simbólica  do  Brasil;  meu queridíssimo Álvaro  Azevedo,  grande mestre

estadual  do  Capítulo da  Ordem DeMolay;  meu querido  irmão Rodrigo Otávio dos

Anjos,  grande mestre  estadual  do  Grande Conselho da Ordem DeMolay;  Sr.  Pier

Senesi,  secretário  municipal  adjunto  de  Gestão  Compartilhada,  representando  S.

Exa.,  o  prefeito  municipal,  Dr.  Márcio  Lacerda;  meus  caros  irmãos,  senhoras  e

senhores presentes.

Em  primeiro  lugar,  quero  falar  da  nossa  alegria  em  aqui  estar.  Os  nossos

agradecimentos  a  esta  casa  de  leis,  aqui  tão  bem  representada  pelo  nosso

queridíssimo Fabiano Tolentino, que tanto honra a maçonaria dentro da Assembleia

Legislativa do nosso estado. Os maçons aqui vêm, com muito orgulho, satisfação,

humildade e carinho, para receber esta homenagem, porque sabemos o peso que
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tem esta Casa para o Estado de Minas Gerais.

Mas,  meus  irmãos,  autoridades  presentes,  a  maçonaria  não  pode,  de  forma

alguma,  deixar  de  aproveitar  o  foro  que  temos  aqui,  essa  plateia  tão  seleta,  na

maioria composta por maçons, para falar um pouco - eu diria que não de maçonaria,

porque de maçonaria já falamos bastante... Os irmãos já sabem sobejamente o que é

maçonaria,  o  que  ela  fez  e  faz  para  o  engrandecimento  do  nosso  país,  para  o

aprimoramento do ser humano. Queremos, nesta oportunidade, falar sobre o que a

maçonaria ainda pode fazer.  Gostaria, inicialmente, meus irmãos, de falar  sobre a

união.  Hoje  temos,  em  nosso  país,  três  segmentos  importantes  da  maçonaria

brasileira. Partindo do princípio de que todos eles estão bem representados, gostaria

de  dizer  aos  nossos  irmãos  que  devemos  ter  união,  porque,  no  dia  em  que  a

fraternidade maçônica desaparecer,  tenho certeza de que nada mais restará dela.

Tenho certeza de que todos nós entendemos que a fraternidade maçônica está acima

de  qualquer  potência.  Dessa  forma,  conclamo todos  os  irmãos,  em princípio,  as

nossas autoridades aqui presentes, os irmãos da base maçônica de Belo Horizonte e

de  todo  o  Estado  aqui  representados,  para  se  unirem  em  torno  de  um  objetivo

comum.

O nosso objetivo comum, além de nos tornar melhores, além de fazer o gênero

humano melhor, fará com que tenhamos uma nação melhor, meus irmãos. Sempre

digo que todos os fatos notórios da política nacional passaram necessariamente pelo

interior  das  lojas  maçônicas.  Nós,  maçons,  temos  de  lembrar  àqueles  que  nos

representam tudo isso. Hoje estamos aqui muito bem representados. Não poderia

haver ninguém melhor que meu querido irmão, Domingos Sávio, para nos representar

no Congresso Nacional,  nem o  nosso irmão Fabiano Tolentino,  que tão bem nos

representa nesta casa estadual. Quero pedir a ambos que usem dessa influência e

pujança, conseguidas dentro dos nossos umbrais, para trabalharem, por meio dessa

liderança, em prol do progresso do nosso povo. O País, meus irmãos, atravessa uma

de suas piores  crises de  valores.  Esses  valores,  sem dúvida,  serão conseguidos

dentro dos nossos tempos. Vamos criar  esses valores dentro dos nossos tempos,

como  fizeram  aqui  esses  dois  valorosos  irmãos  e  outros  que  emprestaram  sua

capacidade e sua liderança em prol do nosso povo.
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A maçonaria precisa readquirir  aquela pujança do passado, que a fez notória na

proa da nossa sociedade por todos esses anos. Vamos continuar de mãos dadas,

unidos.  Por  meio  dessa  união,  vamos  conseguir  fazer  com  que  tenhamos  dias

melhores  para  nossas  famílias.  Precisamos  fazer  o  país  dos  nossos  filhos,  dos

nossos netos, porque corremos o risco sério de não termos oportunidade de criar um

país melhor para as gerações que aqui estão.

Quero, sim, em nome da Confederação Maçônica do Brasil e, em particular, do meu

querido  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais,  agradecer  enormemente  ao  deputado

Fabiano Tolentino e aos seus pares que também assinam esse requerimento. Creia,

queridíssimo irmão, que estamos muito honrados em receber esta homenagem e em

trazer  a  esta  Casa  um  foro  tão  seletivo  de  bons  irmãos,  que,  sem  dúvida,  irão

trabalhar também pelo engrandecimento desta cidade e sobretudo do nosso Estado.

Muitíssimo obrigado a todos vocês e a todos os irmãos. Vamos continuar a fazer da

maçonaria o nosso polo de cultura. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas

Boa  noite  a  todos.  Senhoras  e  senhores,  quero  cumprimentar  efusivamente  o

deputado Fabiano Tolentino, que preside esta reunião especial e um dos autores do

requerimento de homenagem à maçonaria.  Cumprimento também o irmão Rodrigo

Alexander Gomes de Araújo, presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa

do Grande Oriente do Brasil; o querido Lázaro Emanuel Franco Salles, grão-mestre

do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais  e  presidente  da  Confederação  Maçônica  do

Brasil;  o Exmo. Sr.  deputado federal  e irmão Domingos Sávio;  Janir  Adir  Moreira,

grão-mestre ad-vitam da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e secretário-geral da

Confederação  da  Maçonaria  Simbólica  do  Brasil;  Álvaro  Azevedo,  grande  mestre

estadual do Grande Capítulo da Ordem DeMolay; o querido irmão Rodrigo Otávio dos

Anjos,  grande  mestre  estadual  do  Grande  Conselho  da  Ordem  DeMolay  para  a

República Federativa do Brasil;  e o nosso irmão Pier Senesi,  secretário  municipal

adjunto de Gestão Compartilhada, representando o prefeito Márcio Lacerda.

Caríssimos irmãos, distintos convidados, com a responsabilidade de representar o

grão-mestre Leonel Ricardo de Andrade, trazendo a sua mensagem de otimismo e o

agradecimento de toda a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, queremos afirmar-
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lhes que é com grande satisfação que retornamos a esta Casa, em oportunidade tão

cara a todos nós, quando esta Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em

reunião especial requerida pelos ilustres deputados Fabiano Tolentino, Juninho Araújo

e  Liza  Prado,  a  exemplo  de  anos  anteriores,  presta  significativa  homenagem  à

maçonaria,  reiterando  o  seu  apreço,  confiança  e  respeito  à  nossa  instituição,

representada pela Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Grande Oriente do Brasil -

Minas Gerais e Grande Oriente de Minas Gerais.

A maçonaria, meus irmãos, como é notório, sempre esteve presente e atuante nos

principais  e  grandes  movimentos  políticos  e  sociais  deste  país.  A distinção  e  a

consideração do Parlamento mineiro robustecem a nossa já imensa responsabilidade

para  com  a  sociedade,  a  pátria  e  a  humanidade.  Asseguramos-lhes  que  nos

manteremos  sempre  atentos  às  aspirações  e  necessidades  da  coletividade,

contribuindo com os poderes constituídos e a sociedade civil organizada na busca do

aperfeiçoamento de nossas instituições e sistemas político, social e econômico, etc.,

e de melhores condições de vida e dignidade para o cidadão.

Sabemos, meus irmãos, que os desafios para a construção do futuro são enormes

neste mundo moderno de mudanças profundas e velozes, de grande evolução do

pensamento, da ciência, de avanços inimagináveis na área tecnológica, de quebra de

paradigmas  de  variadas  nuanças,  mas  não  impossíveis  de  serem  superados,  se

alicerçarmos esse trabalho no entusiasmo, na vontade de fazer, no compromisso e

respeito para com o cidadão. As nossas atitudes, não temos dúvidas, é que farão a

diferença.

Confessamos, deputado Fabiano Tolentino, que acompanhamos com entusiasmo e

orgulho o trabalho que aqui se desenvolve e as vitoriosas iniciativas desta Casa do

povo mineiro, podendo citar, entre inúmeras, apenas para ilustrar, a campanha Assine

+ Saúde, lançada em novembro de 2012 e brilhantemente capitaneada pelo ilustre

presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, à qual tivemos a oportunidade de

aderir no primeiro momento, assumindo o compromisso de mobilizar as nossas lojas

maçônicas espalhadas por toda Minas Gerais para a coleta de assinaturas junto aos

maçons,  familiares  e  comunidades  em  que  estão  inseridas,  com  excelentes

resultados.
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Deputado Fabiano Tolentino,  esta  Casa pode contar  sempre  com a parceria  da

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais em movimentos e iniciativas que visem ao

fortalecimento da cidadania e das instituições. Concluindo, Sr. Presidente, reiteramos

os  nossos  agradecimentos  por  mais  esta  honrosa  distinção  que  nos  fortalece,

afirmando que, em nossa caminhada de construtores sociais, nos manteremos firmes

em nossos compromissos para com a sociedade, fiéis aos princípios fundamentais

que nos regem e permanentemente mobilizados e empunhando sempre a bandeira

da ética na política, da moralidade no trato da coisa pública e contra a corrupção e a

impunidade, como sabemos ser também o pensamento que norteia esta Casa.

Destacamos,  neste  contexto,  que  não  podemos  ignorar  ou  olvidar  as  recentes

manifestações de indignação que levaram milhares de brasileiros às ruas e praças de

nossas  cidades,  externando  claro  desacordo  com  relação  ao  desempenho  e

comportamento  de  grande  parte  daqueles  que  deveriam  trabalhar  pela  causa  do

povo, exigindo legítimas mudanças e aperfeiçoamentos na política, nas instituições,

na administração pública, etc.

Precisamos,  meus  irmãos,  ouvir,  compreender  e  assimilar  o  clamor  do  povo.

Caríssimo  deputado  Fabiano  Tolentino,  desejamos  muito  sucesso  no  seu  labor

parlamentar. Pedimos que transmita aos deputados Juninho Araújo e Liza Prado os

nossos melhores votos de felicidade, permitindo-nos agradecer-lhes, chamando-os de

amigos da maçonaria.

Nesta oportunidade, queremos também agradecer ao nosso irmão Domingos Sávio

pelo trabalho incansável no Parlamento, na Câmara, em Brasília, sempre atento aos

problemas que afligem a comunidade, a sociedade, sempre honrando e dignificando

esta grande Ordem nossa, que é a maçonaria. Muito obrigado a todos vocês.

Palavras do Sr. Rodrigo Alexander Gomes de Araújo

Exmos. Srs. deputado Fabiano Tolentino, coautor do requerimento que deu origem

a esta homenagem; querido e fraterno irmão Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas,

grande primeiro vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; meu querido

irmão  Lázaro  Emanuel  Franco  Salles,  grão-mestre  do  Grande  Oriente  de  Minas

Gerais e presidente da Confederação Maçônica do Brasil - Comab; deputado federal,

companheiro de Assembleia e fraterno irmão Domingos Sávio; fraterno companheiro
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e irmão Janir Adir Moreira, secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica

do Brasil;  Álvaro Azevedo, grande mestre estadual  do Grande Capítulo da Ordem

DeMolay; Rodrigo Otávio dos Anjos, grande mestre estadual do Grande Conselho da

Ordem  DeMolay;  e  Pier  Senesi,  secretário  municipal  adjunto  de  Gestão

Compartilhada,  representando o prefeito  municipal  Marcio Lacerda;  boa noite.  Em

nome do Grande Oriente do Brasil, por meio do nosso soberano grão-mestre Marcos

José da Silva e do nosso eminente grão-mestre estadual Amintas de Araújo Xavier,

cumprimento todos os presentes, fraternos irmãos, cunhadas, amigos e amigas da

maçonaria presentes a esta sessão belíssima em homenagem ao Dia do Maçom.

Eu poderia discorrer aqui sobre a origem da maçonaria, seus feitos em favor dos

povos,  ou  mesmo  enumerar  uma  infinidade  de  maçons  ilustres  que  prestaram

valorosos e imensuráveis serviços à humanidade, mas gostaria de aproveitar  esta

oportunidade  para  convidá-los  a  uma  reflexão,  mas  não  uma  reflexão  sobre  a

maçonaria, cujos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade são amplamente

difundidos mundo afora, muito embora na Ordem Maçônica muitas questões de foro

interno sejam tratadas com reservas entre seus membros. A reflexão para a qual eu

os convido tem sim, naturalmente, tudo a ver com a maçonaria e suas doutrinas, mas

também, e principalmente, com toda a sociedade brasileira,  que assistiu, ao longo

deste ano de 2013, a inusitadas, fortes e muito bem fundamentadas manifestações

populares em favor de uma pátria mais justa e igualitária. São gritos de basta a tanta

corrupção e tantas injustiças. São gritos que clamam por uma pátria onde a questão

das  desigualdades  deve  ser  vista  como um  mal  que  precisa  ser  combatido  com

energia e vigor.

Devemos refletir,  senhoras e senhores, sobre esta pátria  onde os detentores do

poder - estejam eles no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário - precisam ter a

mais absoluta consciência dos reais impactos de suas decisões no contexto de um

povo  cuja  maioria  absoluta  é  de  uma gente  sofrida,  trabalhadora,  honesta  e  que

nunca perde  a  esperança,  apesar  do  esforço  hercúleo  que alguns  detentores  do

poder,  com  seus  atos  e  atitudes,  têm  feito  para  semear  de  forma  covarde,

irresponsável e inconsequente, a desesperança por este Brasil afora.

Nós, maçons, homens livres e de bons costumes, não podemos e não devemos nos



716
____________________________________________________________________________

silenciar  diante  das  injustiças  e  da  malversação  da  coisa  pública,  praticadas  por

pessoas ímprobas, detentoras de mandato ou nomeadas por elas. Sr. Presidente e

demais presentes, a maçonaria não impõe limites à investigação da verdade. Esta é a

hora de uma investigação profunda que nos permita uma assepsia geral. Esta é a

hora  de  nos  dedicarmos  com  todo  o  vigor  à  responsabilização  civil  e  criminal

daqueles que desonram a sociedade brasileira. É hora, Sr. Presidente, senhoras e

senhores, de sermos sinceros. É hora de não menosprezarmos a inteligência das

pessoas.

Proteger neste momento determinadas lideranças, blindando determinados setores,

considerando-os isentos em relação aos escândalos de corrupção que atormentam o

País, não é ser absolutamente sincero. E não é esse o pensamento maçônico. Não

há  como negar  que  nosso  país  vive  uma  crise  moral,  com  um  sem-número  de

escândalos que envolvem agentes públicos e são revelados a cada dia. Vivemos um

momento,  senhoras  e  senhores,  em  que  acordamos  nos  perguntando  qual  é  o

próximo  rombo  bilionário  que  será  trazido  à  baila  por  uma  operação  da  Polícia

Federal, ou qual será a próxima decepção de nossa gente com uma decisão parcial e

corporativista proferida por algum inconsequente detentor  do poder.  Não, nós não

podemos mais viver subjugados por esse sistema doente. Cabe a nós o dever de

buscar a cura dessa enfermidade.

Para encerrar, reafirmo aqui o meu sentimento de total confiança nas pessoas de

bem  deste  país,  pessoas  como  o  Exmo.  presidente  Diniz  Pinheiro  e  os  nobres

deputados  Fabiano  Tolentino,  Juninho  Araújo  e  Liza  Prado,  na  pessoa dos  quais

agradeço e cumprimento a todos os integrantes da Casa Legislativa mineira, por esta

homenagem pelo Dia do Maçom.

Reafirmo que tenho a mais absoluta confiança de que daqui, das Minas Gerais, de

Tiradentes e de tantos outros valorosos homens e mulheres, poderá ecoar um grito

forte em favor da moralização deste país continental. Daqui poderemos tirar a energia

necessária  para  nos  fazer  emergir  dos  escombros  resultantes  dos  seguidos

escândalos  que  afloram  dia  após  dia,  no  Brasil,  para  um  novo  momento.  Um

momento  de  esperança,  esperança  esta  alicerçada  nos  princípios  da  justiça,  da

igualdade e da fraternidade. Muito obrigado.



717
____________________________________________________________________________

Palavras do Sr. Janir Adir Moreira

Ilustre deputado Fabiano Tolentino, que preside esta reunião, ilustre irmão Geraldo

Eustáquio Coelho de Freitas, grande primeiro vigilante da Grande Loja Maçônica de

Minas Gerais; ilustre irmão Lázaro Emanuel Franco Salles, grão-mestre do Grande

Oriente de Minas Gerais e presidente da Confederação Maçônica do Brasil - Comab;

ilustre  irmão  Rodrigo  Alexander  Gomes  de  Araújo,  presidente  da  Poderosa

Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais; Exmo.

Sr.  e nosso querido irmão deputado federal  Domingos Sávio;  Sr.  Álvaro Azevedo,

grande mestre estadual do Grande Capítulo da Ordem DeMolay; nosso querido irmão

Rodrigo Otávio dos Anjos, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem

DeMolay;  e  Exmo.  Sr.  Pier  Senesi,  secretário  municipal  adjunto  de  Gestão

Compartilhada, representando nesta solenidade o prefeito municipal Marcio Lacerda.

Meus queridos irmãos, cunhadas, amigos da maçonaria e pessoas que nos assistem

por todos os rincões desta nossa Minas Gerais,  por meio da TV Assembleia; boa

noite.

É com muita alegria que nós também, depois de vários anos frequentando esta

Assembleia anualmente, podemos presenciar mais uma sessão em que a Casa do

povo mineiro homenageia a nossa instituição. Desta feita, em nome das demais 26

grandes  lojas  maçônicas  brasileiras,  podemos  também  agradecer  à  Assembleia

Mineira por esta tão significativa homenagem. E, nesta oportunidade também, não

poderíamos  deixar  de  anunciar  que  a  maçonaria  é  uma  instituição  que  tem

ramificações por todos os rincões do nosso estado e do nosso país. Por menor que

seja a cidade de Minas Gerais lá, com toda a certeza, encontraremos maçons e suas

famílias trabalhando em defesa dos interesses da sociedade.

Essa  instituição,  com  essa  envergadura,  com  essa  importância  e  com  esse

comprometimento com as causas do povo,  vai,  no próximo ano,  realizar em Belo

Horizonte a reunião da assembleia geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do

Brasil  -  CMSB.  Contaremos  com a  presença  de irmãos  de todas  as  obediências

maçônicas de todo o nosso país, sem contar autoridades estrangeiras que vão nos

visitar. Nessa empreitada, estamos contando com o apoio, a parceria e a colaboração

das autoridades constituídas do nosso estado, desta Casa Legislativa, do governo do
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Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, porque, afinal de contas, a maçonaria se

encontra integrada às demais organizações da sociedade, quer sejam organizações

privadas ou organizações públicas.

Realizaremos, portanto, em julho do próximo ano, essa importante assembleia da

nossa confederação. Registramos para todo o povo mineiro, para todos os nossos

irmãos que estão espalhados pelos rincões de Minas Gerais a importância desse

encontro. Esperamos recebê-los em julho do próximo ano, aqui, em Belo Horizonte.

Deputado  Fabiano  Tolentino,  agradecidos  por  tão  significativa  homenagem,

aproveitamos  o  ensejo  para  reafirmar  o  nosso  compromisso  como  maçons,  o

compromisso das instituições da maçonaria brasileira vinculadas aos sistemas das

grandes lojas: trabalhar sempre em defesa da sociedade, principalmente a daqui de

Minas,  de  onde  os  ideais  maçônicos  da  Inconfidência  Mineira  fizeram  refletir  em

nossa bandeira um triângulo maçônico, que espelha o nosso compromisso com a

liberdade, com a igualdade e com a fraternidade. Minas é um berço maçônico. Como

berço maçônico, temos consciência de que a noção de pátria tem de ser para nós o

mais importante. Meus irmãos e amigos, pátria, muito mais que a extensão territorial

de um país, representa para nós, acima de tudo, um compromisso que temos com a

preservação  dos  valores  morais  e  éticos  de  um  povo.  Devemos  preservar  esse

compromisso que todos assumimos, a fim de deixá-lo como legado aos nossos filhos

e netos. É dessa forma que nós, com certeza, cumpriremos os nossos compromissos.

Aqui, reafirmamos esse mesmo compromisso. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Domingos Sávio

Boa noite a todos os meus irmãos, cunhadas, a todos os que nos prestigiam na

casa  do  povo  mineiro.  Cumprimento,  de  modo  especial,  o  deputado  Fabiano

Tolentino, nosso querido irmão, presidente desta reunião, autor da iniciativa que nos

brinda com uma noite de justa homenagem à ordem maçônica. Saúdo o meu querido

irmão Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, grande primeiro vigilante da Grande Loja

Maçônica de Minas Gerais;  o querido irmão Lázaro Emanuel Franco Salles,  grão-

mestre do Grande Oriente de Minas Gerais e presidente da Confederação Maçônica

do Brasil - Comab; o querido irmão Rodrigo Alexander Gomes de Araújo, presidente

da Poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais; o
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irmão  Janir  Adir  Moreira,  nosso  eterno  grão-mestre,  essa  figura  que  é  exemplo,

referência  para  todos  nós,  hoje  secretário-geral  da  Confederação  da  Maçonaria

Simbólica do Brasil; o nosso querido irmão Álvaro Azevedo, grande mestre estadual

do Grande Capítulo da Ordem DeMolay; o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos, grande

mestre estadual do Grande Conselho da Ordem DeMolay;  Exmo. Sr.  Pier  Senesi,

secretário municipal adjunto de Gestão, levando o nosso abraço ao querido prefeito

Marcio Lacerda. Agradecemos muito a sua presença. Na pessoa do meu colega de

Assembleia Federal  Maçônica, querido irmão Gabriel,  estendo o cumprimento aos

demais irmãos.

Fabiano, tenho a honra de estar aqui representando a Câmara Federal, mas, acima

de tudo, tenho a alegria de estar aqui como irmão e sempre procurei não fazer isso

de  uma forma  desmedida,  até  porque  a  nossa  maçonaria  não  é  secreta,  mas  é

discreta, tem a compreensão de que muito mais valem os gestos, as ações do que

propriamente as palavras. Mas aqui é o momento oportuno, de maneira muito altiva e

muito tranquila, de dizer do orgulho que tenho, porque há mais de 20 anos, antes

mesmo de enveredar pelo caminho da representação política no mundo profano, já

tinha o privilégio de estar entre colunas, recebendo, no convívio com os irmãos, o

fortalecimento  dos  princípios  basilares  dessa ordem  milenar.  E  vejo  que o  irmão

Tolentino segue também esse caminho. Para nós que exercemos a vida pública, isso

é essencial, porque não há o que esperar de alguém que se dispõe a representar o

povo se ele não estiver bem alicerçado em valores morais, em princípios éticos. E é

esse o grande sentido da ordem maçônica. A história nos mostra isso - a história, por

seus  momentos  fantásticos  no  Brasil  e  fora  dele,  na  Revolução  Francesa,  na

Proclamação da República, na Inconfidência Mineira, na libertação da escravatura e

de  tantas  outras  situações  perante  as  quais  a  maçonaria  nunca  se  furtou  a  se

posicionar.

Ainda agora, o irmão Geraldo relembrava que, no momento presente, de maneira

muito clara, a maçonaria foi às ruas, saindo dos limites do templos maçônicos, para

dizer que o País precisa de mais investimento em saúde, contribuindo com uma ação

extremamente correta do nosso querido presidente Dinis Pinheiro, liderada por ele,

mas de toda a Assembleia, inclusive com um trabalho bonito do nosso irmão Fabiano,
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para propor ao País, pela iniciativa popular, que, de fato, o governo federal aplique

pelo menos 10% em saúde pública, já que todos sabem, e o próprio governo federal

sabe  disso,  que  o  problema  de  saúde  é  uma  calamidade  no  Brasil,  e  faltam

investimentos  de  Norte  a  Sul.  E  isso  não  se  resolve  com  propagandas,  com

demagogia,  com  medidas  paliativas,  mas  com  uma  política  pública  séria  e

responsável. Esse é só um dos exemplos.

Meus irmãos, se, por um lado, algumas ações positivas, como aquelas elencadas

aqui pelo irmão Fabiano - de cuja postura ética, correta, de tomar a iniciativa, como

ele lembrou, sou testemunha -, de acabar com algumas alternativas que ele próprio

compreendeu  como  desnecessárias  e  repercutiu  positivamente  nesta  Casa  e  na

Câmara  Federal  -  com  certeza,  gestos  como  esse  precisam  ser  tomados  como

exemplo -, estão sendo empenhadas e colocadas em prática, não posso deixar de

trazer à reflexão, neste momento de homenagem, algo que, de certa forma, pode nos

levar a um chamamento à maçonaria para os grandes desafios que vivemos hoje.

Como eu dizia,  há  mais  de  duas  décadas  tenho o  privilégio  do  convívio  com os

irmãos da ordem maçônica e o faço, querido irmão Lázaro, em todas as potências

maçônicas, porque,  felizmente,  encontramos hoje um ambiente de união entre as

diversas potências  maçônicas em todos  os orientes.  E Divinópolis  é um exemplo

disso, onde os irmãos da Grande Loja do Grande Oriente de Minas Gerais, o Grande

Oriente do Brasil convivem de uma forma absolutamente harmoniosa.

Meu  irmão  Gabriel,  meus  queridos  irmãos  aqui  presentes  e  o  irmão  Altair  são

testemunhas disso. Mas em que pese, eu dizia, termos coisas positivas acontecendo,

o chamamento que quero compartilhar com os irmãos nesta hora de homenagem - já

tendo passado por esta Assembleia, onde por oito anos tive o privilégio de conviver

com seções bonitas como esta e com embates calorosos -  é que estou,  hoje, na

Câmara Federal e a cada dia, mais perplexo com o ambiente de caos nas instituições

brasileiras, com a gravidade do que se vive hoje no Brasil.

Não  é  só  o  desastre  da  saúde  pública,  da  segurança  pública,  com  as  drogas

invadindo  os  lares  em  todos  os  cantos  do  Brasil.  Há  a  situação  lastimável  da

educação, em que os valores éticos e morais são considerados coisas insignificantes.

Neste momento, no Brasil, vivemos a dilapidação de princípios essenciais para uma
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vida respeitosa. Vivemos isso no Brasil sob o pretexto da liberdade plena, e alguns

que  proclamam  isso  não  conseguem  compreender  que  a  nossa  liberdade  deve

encontrar  limite  no  momento  em  que  fere  e  constrange  a  liberdade  do  nosso

semelhante ou desrespeita o nosso semelhante -  aqueles que, a pretexto de que

todos podem fazer  tudo,  desonram princípios essenciais  de uma vida em família,

valores que a nossa ordem preza. Desprezam princípios essenciais da relação entre

os seres humanos fundamentada na ética,  no respeito.  E,  quando chegamos nas

nossas  instituições,  meus  irmãos,  a  situação é  lastimável.  Caminhamos  para  um

ambiente de despotismo absoluto. Nós, que temos como princípios cavar masmorras

aos vícios e elevar templos às virtudes, estamos assistindo à idolatria dos vícios, à

destruição  de  princípios  morais  como se  fosse  a  banalização  do  que  é  certo,  a

banalização  da  corrupção,  como  algo  rotineiro,  como  um  câncer  sem  cura  nas

instituições do nosso país. Estamos assistindo - e é outro princípio fundamental pelo

qual a maçonaria lutou - ao massacre, em todo o planeta e em todos os tempos da

história da humanidade, do princípio da liberdade, da plena democracia, com atitudes

daqueles que entendem que o poder deve servir a eles, a um pequeno grupo.

Percebemos essa tendência não só em Executivos. Digo-lhes, com muita clareza, o

Legislativo Federal, a Câmara e o Senado submetem-se, ajoelham-se, envergonham

o  País  não  mostrando  autonomia  para  enfrentar  as  nossas  grandes  mazelas.

Submetem-se ao Executivo, e não falo aqui de natureza partidária, isso vem ao longo

do tempo e se enraizando. Como se isso não bastasse, agora o próprio Supremo,

com a expectativa que sempre tivemos no nascimento da nossa democracia, ainda

jovem,  de  ser  o  ponto  de  equilíbrio,  começa  a  dar  mostras  claras  de  ingerência

político-partidária. Começa a mostrar, de maneira triste, uma face de subserviência a

interesses que não o das liberdades e da soberania plena do Estado de Direito. O

direito à propriedade, princípio basilar da nossa Constituição, cláusula pétrea, em seu

art. 5º - nosso douto irmão Janir bem sabe disso -, vem sendo sucateado, ignorado,

por  governantes  de  Norte  a  Sul  no  Brasil,  estimulando  a  própria  sociedade  a

caminhar  para um processo de absoluta anarquia, com a invasão de propriedade

passando a ser concebida como um ato natural. E os próprios instrumentos legais da

lei, como a reintegração de posse, sendo considerados algo descartável.
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Perdoe-me,  querido  deputado  Fabiano  Tolentino,  que  promove  esta  reunião

belíssima, se trago esse chamamento, mas, se o faço, é porque confio nos princípios

dos irmãos que aqui vieram, confio na história da nossa Ordem Maçônica em toda a

humanidade, e não é diferente aqui no Brasil. Neste espaço da casa do povo mineiro

há homens como V. Exa.,  deputado Fabiano Tolentino, que vejo, no dia a dia, no

interior de Minas, lutando de maneira séria, procurando superar as dificuldades em

cada município que serve.

Mas  não  haveremos  de  construir  nada,  se  os  princípios  fundamentais  de  uma

sociedade justa, livre e soberana forem aniquilados por esses que não prezam os

valores  elementares  para  nós,  maçons.  Portanto,  meus  irmãos,  é  hora  de

revigorarmos  o  nosso  espírito  maçônico  com  essa  homenagem  que  esse  jovem,

talentoso  deputado  estadual  e  irmão  maçom,  nos  propicia.  É  hora  de  nos

revigorarmos para fazermos uso desse vigor no bom combate, para abrir os olhos do

povo brasileiro. Não vivemos essa maravilha que estão apregoando. Estamos à beira

do caos. Estamos à beira do despotismo absoluto pela cooptação daqueles que se

dizem representantes do povo, que ali chegam e se curvam, e agora até do Supremo

Tribunal Federal. Fica o desafio para que cada loja maçônica, cada homem de bem,

cada homem livre e de bons costumes saiba que esse chamado é para ele. Não há

como dormir o sono dos justos com um barulho desse a nossa volta, com a nossa

família  ameaçada,  com  as  liberdades  do  nosso  país  sendo  aniquiladas,  com  a

corrupção  se  estabelecendo  como  se  fosse  uma  coisa  natural  dentro  da  ordem

pública.  Não podemos esperar  que esse ou  aquele  representante  resolva.  Nessa

hora, todos nós somos chamados.

Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Confio na ordem maçônica para que ela

cumpra o seu papel histórico: chamar a sociedade a uma reflexão mais séria sobre os

absurdos que aí estão, sobre os absurdos da omissão dos representantes do povo

nas  três  esferas  ou  nos  três  níveis  de  poder  que  temos,  independentemente  de

partido, volto a lembrar. Essas são questões de que a maçonaria não abre mão. A

maçonaria não tem partido político, mas tem princípios. E, baseados neles, não pode

fugir a essa luta, que tem um viés político e é interesse do povo do nosso país. Muito

obrigado e parabéns. Viva a maçonaria!
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O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Tenho uma mensagem do presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, a

qual vou ler. (- Lê:)

“Tenho imensa alegria em participar desta reunião especial, iniciativa dos deputados

Fabiano Tolentino, Juninho Araújo e Liza Prado, em que prestamos homenagem à

maçonaria pelo Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto. Entidade filosófica e

progressista, a maçonaria sempre esteve comprometida com a defesa da liberdade,

da igualdade dos direitos  e  obrigações de cada indivíduo e  da  fraternidade entre

todos os seres humanos.

A  expansão  internacional  da  maçonaria  se  deu  no  século  XVIII,  no  mesmo

momento em que se difundia o iluminismo. A filosofia maçônica teve, tal qual as ideias

iluministas, importante papel na revolução francesa e na independência dos Estados

Unidos.  Também  no  desenrolar  da  história  do  Brasil,  desempenhou  a  maçonaria

destacado papel, estando presente desde o período colonial. Os ideais maçônicos

influenciaram  tanto  a  Conjuração  Baiana  quanto  a  Inconfidência  Mineira,  estando

diretamente relacionados ao caráter libertário das duas sublevações. De fato, a atual

bandeira  do  Estado  de  Minas,  inspirada  nos  inconfidentes,  remete  a  símbolos

maçônicos.  O  triângulo  vermelho  sobre  fundo  branco,  sugestão  de  Tiradentes,  é

contornado  pela  expressão  em  latim  libertas  quae  sera  tamem,  verso  do  poeta

romano Virgílio, proposta por Alvarenga Peixoto. Para os maçons, o triângulo, delta

luminoso, é o olho da sabedoria, enquanto a liberdade, também presente no lema de

nossa bandeira, é o supremo ideal maçônico.

Quando  o  País  finalmente  se  tornou  independente  de  Portugal,  novamente  as

ideias  maçônicas  tiveram  papel  decisivo.  Os  irmãos  Andrada,  artífices  de  nossa

independência, foram notáveis líderes da maçonaria, e José Bonifácio, o patriarca, foi

seu primeiro grão-mestre no Brasil. Durante o segundo reinado, vários dos políticos

mais importantes da Nação eram maçons. O Visconde do Rio Branco, considerado

por muitos o maior estadista do período, era, por exemplo, grão-mestre da maçonaria,

tendo exercido grande ascendência sobre o imperador Dom Pedro II  em questões
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envolvendo as relações entre a monarquia e a Igreja Católica.

Ainda no século XIX, os maçons trabalharam com ardor pela abolição do tráfico

negreiro  e  da  escravidão,  podendo  se  orgulhar  de  estarem  entre  os  primeiros

defensores  dos  direitos  humanos  no  País.  No período  republicano,  as  atividades

maçônicas se expandiram no Brasil. Vários presidentes da República, como o mineiro

Wenceslau Brás, eram oriundos de seus quadros. Embora tenha sido perseguida e

combatida injustamente em tantos momentos, a maçonaria persiste, numa tradição

secular,  trabalhando desinteressadamente pelo bem-estar do homem, difundindo o

progresso, a educação e a filantropia.

O maçom pratica, em seu cotidiano, os ideais da justiça e da solidariedade humana,

acolhendo pessoas de todos os grupos sociais, em um congraçamento que visa ao

constante aperfeiçoamento da coletividade.  Assim, parabenizamos, pelo seu dia e

pelo seu incansável trabalho em defesa da tolerância, da sabedoria, da ética e da

razão, todos os maçons do Brasil e de Minas Gerais.

Apresentamos os cumprimentos desta Casa, especialmente, ao Grande Oriente de

Minas Gerais, na pessoa do grão-mestre Lázaro Emanuel Franco Salles, ao Grande

Oriente do Brasil - Minas Gerais, na pessoa do presidente da Assembleia Maçônica,

Rodrigo Alexander de Araújo, e à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, na pessoa

do  grande  primeiro  vigilante,  Geraldo  Eustáquio  de  Freitas.  Notável  congregação

difusora dos mesmos princípios democráticos que regem esta Casa, a maçonaria, por

sua história e por sua atuação, é merecedora dos aplausos do Legislativo mineiro!

Muito obrigado!”

Portanto, esta é a mensagem do deputado Dinis Pinheiro para a maçonaria.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 7, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/10/2013
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Presidência do deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Deputado Arlen Santiago - Exibição de Vídeo - Entrega de Placa - Palavras do Sr.

Eduardo  Nascimento  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Arlen Santiago - Duarte Bechir.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Centro  de  Quimioterapia

Antiblástica e Imunoterapia - CQAI - pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs. Eduardo

Nascimento  e  Sebastião  Cabral  Filho,  diretores  do  Centro  de  Quimioterapia

Antiblástica  e  Imunoterapia;  a  Exma.  Sra.  Maria  do  Carmo  Barros  de  Melo,  1ª-

secretária  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais,  representando  a  referida

associação; e os Exmos. Srs. vereador Edson Moreira, da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; e deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Marta Lopes de Paula Cipriano,

assessora do secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques.

Registramos o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos Exmos.
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Srs. Saulo Levindo Coelho, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, e Antonio

Anastasia,  governador  do  Estado,  pelas  quais  lamentam  ausência,  em  razão  de

compromissos previamente agendados, parabenizam o deputado Arlen Santiago pela

iniciativa e cumprimentam o centro homenageado por esta Assembleia.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Grupo Vianna Musicais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmo.  Sr.  Presidente,  deputado  e  amigo  Ivair  Nogueira,  valoroso  companheiro

desta  Casa,  representando o  nosso presidente,  deputado Dinis  Pinheiro,  de  uma

Assembleia que se tem adiantado aos anseios populares, visto que o voto aberto já é

fato nesta Casa, mesmo que ele ainda não tenha sido votado no Senado nem no

Congresso Nacional.

Meu caro amigo Sebastião Cabral Filho, oncologista clínico e diretor do Centro de

Quimioterapia Antiblástica e Imunoterapia - CQAI -, meu companheiro de pelada e

professor; caro amigo Dr. Eduardo Nascimento, oncopediatra, diretor do CQAI. Quero

também cumprimentar este grande delegado responsável pela elucidação de tantos

crimes em Minas Gerais,  uma das maiores autoridades do mundo em desvendar

sequestros, o vereador Edson Moreira, de Belo Horizonte. Gostaria de cumprimentar

ainda todos os médicos, enfermeiros e funcionários do Centro de Oncologia de Minas

Gerais e do CQAI, na pessoa de apenas três amigos e professores: Wagner Brant,

oncologista  e  diretor  clínico;  Célio  Galante,  esse  grande  amigo  e  colega

radioterapeuta; e Miguel Torres, outro grande amigo e radioterapeuta. Por fim, quero

cumprimentar a Sra. Maria do Carmo Barros de Melo, 1ª-secretária da Associação

Médica de Minas Gerais - AMMG -, representando essa nossa importante associação;

senhoras, senhores e amigos de quem luta pela vida, esta reunião especial destina-

se a homenagear o CQAI pelos 40 anos de sua fundação. O nome é complicado?

Podem chamá-lo de Centro de Apoio à Vida, que é a mesma coisa. É isso que o

centro de quimioterapia faz desde a sua inauguração em 1973. Nestes 40 anos, os

médicos oncologistas  clínicos Sebastião  Cabral  Filho,  Eduardo Nascimento  e o já
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falecido Dr. João Augusto Moreira escreveram uma história de ousadia, coragem e

dedicação à medicina. Foram pioneiros no atendimento aos pacientes carentes com

câncer,  em  uma unidade  instalada  na  santa  casa  de  misericórdia.  Pouco  tempo

depois, criaram uma nova unidade no Hospital Santa Mônica, atualmente Hospital

Belo Horizonte. O centro já era referência nacional e atendia pacientes dos Estados

da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tempos duros não,

Drs. Sebastião e Eduardo?

Não  apenas  pela  falta  de  dinheiro  e  pelo  trabalho  estressante,  pois  até  já  nos

acostumamos com isso. Difícil mesmo era se sentir impotente diante de uma doença

que levava pacientes que se tornavam nossos amigos. Sofremos a angústia de não

conseguir  dominar  uma  doença  que  até  hoje  consome  vidas  e  recursos  em

pesquisas.

Lembro-me  de  que,  em  1980,  quando  ficava  de  plantão  aos  sábados  e  aos

domingos  à  noite,  no  11º  andar  da  Santa  Casa,  contava  mais  de  110 pacientes

pobres,  internados,  com  doenças  em  estágio  extremamente  avançado,  mal

diagnosticadas  e  que aqui  eram recebidos com muito  carinho,  mas também  com

muita técnica e ciência. Foi a busca por respostas ao sofrimento alheio que levou os

Drs. Sebastião, Eduardo e João Augusto a consumir o pouco tempo que a atividade

diária lhes permitia, em estudos, palestras, pesquisas e publicação de artigos.

Alguns  anos  depois,  o  Centro  de  Quimioterapia  cria  na  Santa  Casa a  primeira

residência em oncologia clínica fora do eixo Rio-São Paulo. Atualmente, já são mais

de 100 médicos diplomados atuando em todo o Brasil, contribuindo para diminuir a

falta de profissionais da área e para que Minas Gerais mantenha a posição de um dos

maiores  centros  de  formação  de  oncologistas  clínicos  do  Brasil,  responsável  por

cerca de 2/3 dos profissionais brasileiros.

Ainda na área acadêmica, o CQAI estruturou o seu Centro de Estudos e Pesquisas

Oncológicas de Minas Gerais - CEOMG -, entidade que, desde 1973, é voltada para o

estudo  e  a  pesquisa  no  tratamento  do  câncer.  O  trabalho  do  CEOMG,  sempre

inovador,  possibilita  a  realização  de  cursos,  seminários,  congressos,  entre  outras

atividades,  visando promover  a atualização dos profissionais da área, a educação

continuada  e  a  democratização  de  experiências.  Além  disso,  concede  bolsas  de
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estudos  a  residentes,  estagiários  e  acadêmicos.  Mantém  ainda,  uma  excelente

biblioteca com acervo  sempre atualizado,  e  promove muitas  outras  contribuições,

incluindo o desenvolvimento de um sistema de processamento de dados que facilita

as pesquisas sobre o tratamento do câncer no Estado e no País.

Os  profissionais  que  atuam  na  área  de  oncologia  sabem,  e  aqui  dou  o  meu

testemunho, o sofrimento das famílias que têm um de seus parentes em tratamento.

Foi para dar assistência e conforto aos pacientes com câncer de mama, ou que já

passaram por ele, e aos seus familiares, que se concebeu o ConheSer. O projeto,

que está em sua 35ª edição, realiza palestras e compartilha experiências, ajudando

na superação dos traumas advindos da doença e de seu tratamento. O ConheSer é

apenas um exemplo do compromisso e do engajamento desses notáveis cidadãos

que transformaram conhecimento em esperança de cura para milhares de pessoas.

Eles souberam servir a uma causa com desprendimento, preocupados apenas em

criar condições de minimizar o sofrimento alheio.

Poderia  aqui  passar  muito  tempo  citando  ações  desenvolvidas  por  estes

empreendedores. Mas não quero me estender demais em minha fala. Cito apenas o

fato de o Dr.  Sebastião Cabral Filho ter  seu nome escolhido para batizar um dos

importantes prêmios da indústria farmacêutica, no incentivo às pesquisas clínicas: o

Prêmio  Sebastião  Cabral  Filho,  encabeçado  pelo  Laboratório  Sandoz.  Um

reconhecimento desse nível sintetiza toda a importância do trabalho dessa equipe.

Disse que não queria me aprofundar,  mas não posso perder a oportunidade de

pedir mais respeito com a saúde neste Brasil. O nosso governo federal, que recebe

mais de 70% dos impostos brasileiros, concentrando o poder e trazendo inúmeras

dificuldades aos estados e municípios, insiste em pagar por uma consulta médica

apenas R$10,00, insiste que uma pessoa que tenha sangramento retal e precisa de

uma retossigmoidoscopia tenha que encontrar um hospital e um médico que queira

realizar o procedimento. É preciso sedar a pessoa, avaliá-la e, depois de 90 a 120

dias,  receber  R$37,00.  Quer  esse  governo  federal  que  consigamos,  recebendo

R$62,00, fazer a biópsia de uma mulher com possibilidade de ter câncer de mama,

quando apenas a agulha para realizar esse procedimento custa R$100,00.

Quem tinha a obrigação de prover a saúde não se importa tanto com isso e fica
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agredindo  a  classe  médica,  com  atuações  mirabolantes  na  imprensa,  tentando

convencer o sofrido brasileiro, que hoje recebe menos apoio da saúde pública do que

o Uruguai, a Argentina ou o Chile, que gastam mais  per capita pública que o nosso

país brasileiro, a 7ª economia do mundo. Basta, caro Cabral, ligar a televisão, em

qualquer  dia  e canal,  e  ver  as mazelas  do povo brasileiro,  porque infelizmente o

governo federal não quer fazer com que a tabela do SUS remunere pelo menos o

custo.

Mesmo  assim,  o  Centro  de  Quimioterapia  Antiblástica  tem  se  mantido  em  pé,

enfrentando toda a sorte de adversidades para que na Santa Casa se pratique para

os  mais  carentes  uma  medicina  de  alto  nível,  buscando  os  ensinamentos  dos

alemães,  dos  estado-unidenses  e  dessa  equipe  extremamente  importante,  que

produz conhecimento científico.

Medidas  eleitoreiras,  por  melhor  que  sejam,  não  trarão  soluções  concretas.

Precisamos de ações efetivas, de comprometimento real,  não apenas do governo,

mas de toda a sociedade com o setor saúde. Não se faz saúde sem profissionalismo,

competência e seriedade. De nada adianta termos um avançado sistema de saúde,

no  papel.  Teoricamente  seria  perfeito,  mas  qualquer  unidade  de saúde  mostra  a

nossa incapacidade de viabilizar aquilo que a Constituição, há 25 anos, definiu como

direito inalienável do povo.

É  hora  de  gritar,  de  protestar  em  todo  lugar,  até  mesmo  numa  solenidade

comemorativa  como  esta.  Chega  de  brincar  com  os  profissionais  da  saúde  e,

principalmente, com o povo brasileiro. Por que não seguir o exemplo de quem fundou

o Centro de Quimioterapia Antiblástica,  que agregou profissionais como o Wagner

Brant, o Eduardo Brandão e tantos outros? Por que não seguir esse exemplo? Por

que não querer fazer um trabalho sério? Desculpas há muitas, mas o exemplo fala

mais, muito mais do que, infelizmente, têm tentado fazer os nossos governos pela

saúde pública.

Parabéns,  Centro de Quimioterapia Antiblástica;  parabéns,  Eduardo Nascimento,

Cabral, João Augusto, Célio Galante, Oscar Perez, Tigre, Tonico e tantos outros que

começaram a fazer em Minas Gerais uma medicina de ponta na área da oncologia,

apenas vista em poucos lugares de São Paulo. E Minas Gerais sempre despontando,
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formando, crescendo, doando o saber de vocês.

Eu, como ex-residente do Ceomg, só tenho que falar muito obrigado. Que Deus

lhes dê o máximo possível de vida e que formem mais pessoas para salvar a vida dos

brasileiros. Quem sabe um dia consigam colocar esse compromisso na cabeça dos

nossos  governantes  do  Planalto  e  alguém  entenda  isso  e  queira  dar  ao  povo

brasileiro a saúde que merece? Parabéns, Cabral. Estamos com você.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o deputado

Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega aos Srs. Eduardo

Nascimento e Sebastião Cabral  Filho, diretores do CQAI,  de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser  entregue traz os  seguintes  dizeres:  “Na luta  contra o

câncer, ter como aliado o Centro de Quimioterapia Antiblástica e Imunoterapia - CQAI

- se torna um grande alento. Isso porque essa instituição, há muitas décadas, investe

em  alta  tecnologia  e  na  qualificação  de  sua  equipe  para  atender  o  paciente

oncológico.  Além  de  excelente  estrutura,  a  clínica  se  distingue  também  pelos

princípios  de  humanidade,  transparência  e  integralidade,  o  que  a  torna  uma

referência  na  sociedade  mineira.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  ao

reconhecer  o  valor  do  CQAI  para  o  Estado,  presta  a  essa  entidade  honrosa

homenagem pelos 40 anos de sua fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Eduardo Nascimento

Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, meu amigo e vice-presidente da Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  representando  o  deputado  e  amigo  Dinis  Pinheiro,

presidente  da  Casa;  e  Sebastião  Cabral  Filho,  meu caro  colega,  companheiro  de

muitas  lutas;  Exma.  Sra.  Maria  do  Carmo Barros  de  Melo,  secretária  da  AMMG,

representando  a  associação;  meu  prezado  vereador  Edson  Moreira,  da  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.  Deputado  Arlen  Santiago,  nosso  querido

amigo e ex-companheiro do centro de radioterapia, autor  desse requerimento que
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muito  nos honrou;  meus companheiros  de  serviço;  meus convidados;  senhoras  e

senhores, boa noite.

Há 40 anos,  a sociedade via  nascer,  das clínicas estruturadas sobre o pilar  da

humanização  do  tratamento  do  paciente  com  câncer,  o  CQAI.  Foi  um  desafio

abraçado por  nós,  especialistas,  sensibilizados  com o estigma dessa doença que

nem  sequer  tinha  seu  nome  pronunciado  e  cujo  tratamento  ainda  prescindia  de

cuidados especializados, medicamentos avançados e de estruturas adequadas que

proporcionassem melhor prática médica e conforto e segurança ao paciente em sua

sobrevida.

O  ideal  médico  da  equipe,  formada  pelos  oncologistas  clínicos  Drs.  Sebastião

Cabral Filho e João Augusto Moreira e por mim, contribuiu para que em Minas Gerais

fossem alicerçados os pilares de um centro de quimioterapia, pioneiro em oncologia,

que privilegiava o prolongamento da vida de pacientes, sobretudo aqueles do SUS.

A luta  que  hoje  o  CQAI  empreende,  por  meio  da  nossa  equipe  formada  por

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais e funcionários

administrativos,  tem  foco  no  diagnóstico  precoce,  procurando  realizar  uma

intervenção que favoreça a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Para isso,

os  processos  de  acolhimento  humanizados  são  alguns  dos  diferenciais  desses

profissionais, que se somam ao trabalho multidisciplinar que os oncologistas clínicos

que lá atuam oferecem a seus pacientes.

Para maior adesão ao tratamento da doença, o CQAI desenvolveu projetos sociais,

com o objetivo de sensibilizar pacientes com câncer de mama no enfrentamento da

doença.  O  projeto  Conheser,  há  12  anos,  reúne  pacientes  e  ex-pacientes  para

trocarem experiências e obterem, por meio de palestras, orientações de profissionais

ligados  à  área.  É uma busca constante  por  maior  conforto  e  esclarecimentos  de

dúvidas, em que a nossa equipe de profissionais está empenhada, para oferecer aos

pacientes, principalmente àqueles que iniciam o tratamento.

Para  as  crianças,  o  CQAI  desenvolve  projetos  que  despertam  a  alegria  e  a

motivação, com a tradicional festa das crianças em tratamento do câncer. O evento

culmina com a edição de um calendário anual cujo projeto traz desenhos produzidos

pelas  crianças,  como  uma  forma  de  introduzir  o  lazer  e  a  descontração  e  de,
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subliminarmente,  integrá-las  a  nossos  projetos  de  tratamento  com  cura  eficaz.

Durante  a  nossa  atenção  integral,  tudo  isso  se  caracteriza  como um  projeto  de

intervenção humanizada.

Assim, há 40 anos prestamos serviços ao SUS para adultos e crianças com câncer,

sendo pioneiros em Minas Gerais. Durante esses anos temos sido responsáveis pelo

atendimento de 60% dos casos de leucemia e de 45% dos casos de quimioterapia em

tumores sólidos. Como todos os serviços de saúde no Brasil prestados ao SUS, com

um  trabalho  de  solidariedade  e  parceria  com  a  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte,

enfrentamos dificuldades de trabalho, com pouco apoio das instituições públicas e

privadas, como é do conhecimento de todos e já foi relatado por nosso anfitrião. Estar

hoje aqui recebendo essa homenagem possibilita-nos adicionar à nossa história o

reconhecimento  público  desta  Casa,  que  tem  feito  o  mesmo  com  muitos  outros

setores da nossa sociedade. Muito obrigado. Que ela abra suas portas ao CQAI com

essa distintividade.

Assim,  manifestamos  nossa  gratidão  aos  amigos,  ao  nosso  corpo  clínico,  aos

funcionários  e  à  Comissão de Saúde,  especialmente  ao  deputado e  doutor  Arlen

Santiago, que reconhece e acompanha o nosso trabalho, e ao meu especial amigo

deputado Dinis Pinheiro, tão bem representado aqui pelo também amigo deputado

Ivair Nogueira. A todos, muito obrigado.

Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Dr. Eduardo Nascimento, diretor do Centro de Quimioterapia Antiblástica

e Imunoterapia; Exmo. Sr. Sebastião Cabral Filho, diretor do Centro de Quimioterapia

Antiblástica  e  Imunoterapia;  Maria  do  Carmo  Barros  de  Melo,  1ª-secretária  da

Associação Médica de Minas Gerais, representando a associação; meu amigo Edson

Moreira,  vereador  da  Câmara Municipal  de Belo  Horizonte;  meu amigo,  deputado

Arlen Santiago, não só autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,

mas  também  um  grande  guerreiro,  um  grande  deputado,  que  tem  lutado  pelos

interesses de Minas Gerais e que, quando se trata de saúde, é um dos deputados

que tem colaborado com a participação, com a iniciativa, com a discussão, sempre

representando  muito  bem  a  Assembleia  junto  aos  segmentos  médicos  de  Minas

Gerais e do Brasil, porque é médico e tem um amplo conhecimento. O deputado Arlen
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Santiago nos enche de orgulho, estando aqui há vários mandatos. Deputado Arlen

Santiago, V. Exa. foi muito feliz em tomar a iniciativa de fazer tão justa homenagem.

Tomo a liberdade de cumprimentar o amigo Renato Travassos, da nossa querida

Magnesita, que nos honra com sua presença. Muito obrigado pela presença.

Antes de iniciar o pronunciamento, representando meu amigo e jovem presidente

da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, que hoje tinha vários compromissos - estava

em Uberaba hoje pela manhã - e pediu que eu fosse seu porta-voz para trazer um

abraço muito especial ao Arlen Santiago, como deputado e autor do requerimento,

bem como aos homenageados, quero lembrar que o deputado Arlen Santiago disse

uma coisa  importante,  que todos  nós  sabemos,  sobre  o  triângulo  de  prioridades:

saúde, educação e segurança pública. Hoje incluímos a mobilidade urbana. Quando

olhamos por todos os aspectos, sabemos que a saúde é a base de tudo, é o principal

objetivo, mas, infelizmente, não tem sido cuidada com o carinho e a prioridade com

que deveria ter sido olhada.

Quando discutimos que é preciso haver uma reforma, que o dinheiro precisa estar

mais nas mãos dos municípios e do governo do Estado, para que não haja tanta

demora,  tanta  dificuldade  na  liberação  de  recursos,  que  existem  muitas  pessoas

morrendo nas filas por falta de atendimento e por falta de medicamentos, quero citar,

deputado Arlen Santiago, uma iniciativa da qual V. Exa. foi  pioneiro e com a qual

contribuiu de forma muito positiva, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa,

deputado Dinis Pinheiro. Falo da iniciativa inédita, ao lado de tantas outras que têm

sido tomadas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como disse V.

Exa.,  do voto aberto.  A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  muito

antes da Câmara dos Deputados, tomou essa iniciativa pioneira. V. Exa, ao lado do

presidente Dinis  Pinheiro, também teve a feliz iniciativa de percorrer  o Estado de

Minas Gerais, contou com o apoio das entidades médicas e colheu assinaturas para

um projeto de iniciativa popular, que não precisaria ter sido elaborado se houvesse a

boa  vontade  do  governo  federal  em  liberar  os  recursos  necessários  para  um

investimento maior na saúde. Essa é a maior reivindicação de toda a população, seja

quem estiver no poder, independentemente de coloração partidária e de outros que já

passaram por ali.



734
____________________________________________________________________________

Entendemos que este é o grande momento, em que a população foi às ruas, está

reivindicando e a Assembleia está fazendo o seu o papel de tomar esse projeto, que

contou com iniciativa do presidente deputado Dinis Pinheiro. Portanto, que tal projeto

seja coroado de êxito e sejamos vencedores de uma etapa que precisamos definir.

Assim  como  foi  com  a  educação,  que  a  saúde  também  logre  esse  êxito  tão

importante.

Já vimos aberrações muito grandes na educação: pavimentava-se rua para acesso

à escola, e aí se considerava investimento dos 25% da educação. Já vimos também

investimentos na saúde que não eram levados em consideração, como aquele fato

devido à rubrica orçamentária da saúde.

Sou do PMDB, mas hoje convivo no Estado. O secretário Antônio Jorge tem feito

um bom trabalho em Minas Gerais. Ele tem trabalhado junto aos consórcios, que são

o elo, buscando alternativas e soluções que minimizem esse problema. Investimentos

têm sido feitos no Estado, ainda muito longe do ideal, mas eu gostaria de registrar

que o deputado Antônio Jorge, como secretário de Saúde, tem feito um trabalho à

altura,  procurando  corresponder.  E  nós,  aqui  na  Assembleia,  além  de  fiscalizar,

estamos  sempre  cobrando  mais.  Tomara  que  possamos  galgar,  cada  dia  mais,

importantes passos para que, no processo democrático, tenhamos maior investimento

na saúde.

A  merecida  homenagem  aos  40  anos  de  fundação  do  CQAI  configura  o

reconhecimento  e  a  admiração  da  Assembleia  Legislativa  mineira  pelo  relevante

trabalho  dedicado  aos  pacientes  com câncer.  Ainda causando cerca  de 13% das

mortes  no  mundo,  com  suas  características  presentes  desde  o  antigo  Egito  e

identificadas em sua época por Hipócrates, o câncer vem continuamente afetando a

humanidade em todas as faixas etárias. Aliadas ao diagnóstico precoce, técnicas de

tratamento menos agressivas têm se mostrado eficazes na cura dos doentes, desde o

diagnóstico  à  cirurgia,  bem  como  no  campo  da  radioterapia  e  da  quimioterapia,

trazendo-nos cada vez mais alento e esperança.

Quando, em 1973, os médicos Sebastião Cabral Filho, Eduardo Nascimento e João

Augusto  Moreira  criaram,  na  Santa  Casa,  o  embrião  do  que  se  transformaria  no

CQAI, se dedicavam humanitariamente ao cuidado dos pacientes pobres. Mais tarde,



735
____________________________________________________________________________

o trabalho seria levado também ao atual Hospital Belo Horizonte, numa época em que

a cura da doença era altamente desacreditada e a luta diária dos médicos e do corpo

hospitalar visava ao aumento da sobrevida das pessoas afetadas.

Voltado para a pesquisa e para o tratamento do câncer, o CQAI criou a residência

médica  especializada  da  Santa  Casa  e  já  diplomou  uma  centena  de  clínicos

altamente preparados, que atuam em todo o Brasil, modelando um futuro capaz de

promover uma sociedade mais bem-assistida.

Belo Horizonte tornou-se sede da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica num

desdobramento do trabalho daquela equipe pioneira, sendo hoje uma das grandes

referências no País nesse tipo de tratamento. Os mais de 100 funcionários do centro,

incluindo-se médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais,

além do pessoal administrativo, já se ocuparam, ao longo destes anos, de mais de

100 mil adultos e crianças.

Esse trabalho árduo e generoso deve ser coroado com a futura construção de uma

unidade  hospitalar  exclusiva  e  dedicada  à  oncologia  de  ponta.  Extremamente

preocupada com a saúde pública,  especialmente com o  nosso SUS, para  o  qual

temos defendido mais recursos da União, esta Casa louva as iniciativas que visam a

uma medicina voltada para todos os que lutam para vencer o câncer. Essa luta é

possível, e vemos o exemplo da própria presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, da

apresentadora Ana Maria Braga e do atleta Oscar Schmidt, todos eles sobreviventes

a essa doença anteriormente tida como fatídica.

Os avanços das últimas décadas, sobretudo na área da quimioterapia antiblástica,

têm facilitado o tratamento e permitido um número maior de curas. Portanto, temos de

aplaudir essas quatro décadas de brilhante atividade profissional em nosso estado,

que vêm demostrando que é possível enfrentar a doença e seguir adiante. Prevenir e

amparar quem sofre de câncer é, mais que um ato de solidariedade, um dever de

todos  e  uma  verdadeira  guerra,  que  requer  um  número  cada  vez  maior  de

combatentes ativos e bem-informados.

Em  nome do  povo  deste  estado,  que  representamos  nesta  Casa,  abraço  cada

clínico e cada funcionário do CQAI, agradecendo também à sua atual diretoria, na

pessoa do Dr. Eduardo Nascimento, a sua zelosa atenção com os que recorrem aos
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seus abençoados serviços. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Grupo  Vianna  Musicais,  que

apresentará as seguintes músicas: “Quem sabe isto quer dizer amor”, de Lô Borges,

e “Here, there and everywhere”, dos Beatles.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 8, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 8/10/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GUSTAVO HORTA PALHARES

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA RMBH, EM 11/6/2013

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

(substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do BTR) e os

deputados  João Leite,  André  Quintão  e  Rômulo  Viegas,  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 André

Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia,  que compreende a

discussão  e  votação  de  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  da

Indicação  nº  76/2013  (relator:  deputado  João  Leite).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos da comissão.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

João Leite, Presidente - Ana Maria Resende - Rômulo Viegas - André Quintão.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/9/2013

Às  9h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Está  presente  também o Deputado  Romel  Anízio.  Havendo número regimental,  o

presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a

política estadual de segurança pública, a partir do monitoramento dos programas e

ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política. A presidência

interrompe os trabalhos  ordinários  da  reunião para ouvir  as  Sras.  Cássia Virgínia

Gontijo, secretária adjunta de Defesa Social; Camila Silva Nicácio, subsecretaria de

Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social e gestora

das  Ações  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  e  Unidades  de  Saúde  do

Sistema  Socioeducativo,  representando  também  a  Sra.  Giselle  da  Silva  Cyrillo,

gestora das ações Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento

de  Medidas  Socioeducativas  em  Meio  Aberto  e  Meio  Fechado;  Letícia  Baptista

Gamboge  Reis,  delegada  de  Polícia  Civil  e  gestora  da  Ação  Delegacia  Modelo;

Gleysiane Freire Diniz, gestora da Ação Prevenção à Criminalidade; Sheyla Venâncio,

assessora, representando o Sr. Daniel Nunes, gestor da ação Implantação do Centro

Integrado de Comando e Controle; e os Srs. Daniel de Oliveira Malard, subsecretário

de Promoção da Qualidade e Integração do Sistema de Defesa Social da Secretaria

de Estado de Defesa Social e gestor das ações Segurança na Copa e da Política de

Integração do Sistema de Defesa Social; Murilo Andrade de Oliveira, subsecretário de

Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social e gestor das ações

Modernização,  Humanização  e  Unidades  de  Saúde  do  Sistema  Prisional  e

Implantação de Apac e Custódia e Ressocialização de Presos; Marco Aurélio Gomes
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Veado, diretor de Planejamento Setorial, representando o Sr. Henrique de Oliveira,

superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças e Gestor da Frota da Polícia

Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  André  José  Gomes,  perito  e  assessor,

representando o Sr.  Gilmar Freitas de Souza,  superintendente de Polícia Técnico-

Científica e gestor da ação Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais -

Seds  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Albert  Xavier  Freitas,

superintendente de Análise Integrada e Avaliação das Informações de Defesa Social;

Ten.-Cel.  PM Eduardo Lucas de Almeida, diretor  de Apoio Operacional  do Comitê

Gestor de Integração e Informações de Defesa Social e gestor da ação Polícia para

Cidadania;  Tales  Andrade  Souza,  Coordenador  da  Prevenção  à  Criminalidade,

representando  Andreza  Rafaela  Abreu  Gomes  Naves,  diretora  de  Articulação

Comunitária  e  gestora  da  ação  Implantação  dos  Centros  de  Prevenção  à

Criminalidade; Ten.-Cel.  PM Rodrigo Souza Rodrigues, subchefe da Assessoria de

Desenvolvimento  Organizacional  da  PMMG;  Ten.-Cel.  PM  Wagner  Demaria,

representando  a  Cel.  PM  Neuza  Maria  Aparecida  Mendes,  gestora  da  ação

Implantação  de  Videomonitoramento  -  Projeto  Olho-Vivo;  Ten.-Cel.  PM  Winston

Coelho  Costa,  gestor  das  ações  Segurança  Rural  e  Grupos  Especializados  em

Policiamento em Áreas de Risco; Maj. PM Rogério Marques, gestor da ação Frota da

PMMG,  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, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013.

João Leite, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/9/2013

Às  10h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  deputadas  Ana  Maria
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Resende e Maria Tereza Lara e o deputado Glaycon Franco, membros da supracitada

comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Ana Maria Resende,

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 da pauta e a discutir e votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  das  seguintes

correspondências: do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que

encaminha  o  relatório  de  sugestões  para  a  agenda  da  ALMG  2013-2015.  O

documento  apresenta  a  contextualização  das  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; do Sr. Gilvaldo de Vasconcellos Costa,

diretor-presidente da Transbetim, na qual presta informações acerca da fiscalização

realizada  no  transporte  público  municipal  objetivando  aferir  a  acessibilidade  e

apresenta quantitativo de veículos acessíveis, publicada no  Diário do Legislativo de

23/8/2013; e do Sr. Levy Nogueira, representante da Rede de Supermercados Epa,

na qual presta informações acerca da acessibilidade para as pessoas com deficiência

em suas unidades e sobre o número de pessoas com deficiência contratadas, por

unidade, em cumprimento à Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, publicada no  Diário do

Legislativo de  29/8/2013.  A presidente acusa o  recebimento  do  Projeto de  Lei  nº

4.127/2013, em 1º turno, do qual designou como relator o deputado Glaycon Franco.

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  5.332  e

5.348/2013 (deputada Liza Prado). Submetidos a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.123/2013. 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 do deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater  a política educacional de surdos no Estado, bem como para

comemorar  o  Dia  Nacional  dos  Surdos,  celebrado  no  dia  26  de  setembro;  do

deputado Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

abordagem e o atendimento dispensados às pessoas com doenças raras, genéticas e

contagiosas  pelas  companhias  aéreas;  da  deputada  Ana Maria  Resende  em  que

solicita seja realizada audiência pública para debater o convênio Confaz 38/2012, que

concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de  veículos  destinados  a  pessoas  com

deficiência física, visual,  mental  ou autista;  e da deputada Liza Prado (4) em que

solicita  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Bhtrans  pedido  de  providências  em

relação ao atendimento inadequado sofrido por usuário com deficiência física na linha

de ônibus  7470,  conforme denúncia apresentada na 15ª  Reunião  Ordinária  desta

comissão;  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Educação  pedido  de

informação 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 uma aluno na 15ª Reunião Ordinária

desta comissão;  seja realizada visita desta comissão ao Instituto São Rafael  para

conhecimento da estrutura de atendimento às pessoas com deficiência visual; seja

encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Minas Gerais do Serviço Social

de Transporte - Sest - e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat -

pedido de providências para que seja incluída a temática da pessoa com deficiência

nas capacitações realizadas por esta instituição para trabalhadores em transporte, a

fim  de prepará-los  para  atender  as  especificidades  dos  usuários  com deficiência.

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.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Maria Tereza Lara.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da supracitada Comissão.
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Está presente também o Deputado Tenente Lúcio.  Havendo número regimental,  o

presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: do Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará, encaminhando convite para sessão especial a ser realizada no

dia 23/9/2013, para tratar da retirada dos presos recolhidos nas delegacias de polícia,

do número de casos de homicídio e dos meios para combater a impunidade; do Sr.

Danilo  Caldarele  Dias,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  São Pedro  dos Ferros,

solicitando  a  esta  Comissão  a  intervenção  junto  à  PMMG  e  a  Secretaria  de

Segurança Pública do Estado para retornar com o policiamento para Águas Férreas,

Distrito  de São Pedro dos Ferros. O presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição,  em turno único,  da  qual  designou como relator  o  deputado Leonardo

Moreira: Projeto de Lei nº 4.375/2013. 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 5.520, 5.534, 5.535, 5.536, 5.537, 5.538 e 5.539/2013. 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 Sargento Rodrigues (6) em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 19ª CIA

TM/16º  BPM pela  participação em  operação que  culminou na apreensão de dois

menores de 16 anos, após roubarem um táxi no Bairro Ipiranga, na região Nordeste

de Belo Horizonte;  seja formulada manifestação de aplauso aos policiais  militares

lotados na 62ª  CIA TM/25º BPM pela participação em 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;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na Delegacia Antidrogas de Juiz

de  Fora  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  dois
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adolescentes com 400 pedras de  crack, e de um homem, de 33 anos, que prestou

informações aos adolescentes sobre a presença da polícia civil em Juiz de Fora, na

Zona da Mata Mineira; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis

lotados na 2ª Delegacia Regional de Betim pela operação que culminou na prisão de

dois homens suspeitos de praticarem oito assaltos em menos de um mês, causando

um prejuízo superior a R$ 50.000,00 na Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 4º PEL PM/29ª

CIA PM/11º BPM pela participação em operação que culminou na prisão suspeito de

manter  relação sexual  com as filhas em Lajinha;  seja formulada manifestação de

aplauso aos policiais militares lotados na 125ª CIA PM/22ª BPM pela participação em

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. 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, 20 de setembro de 2013.

João Leite, presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Sargento  Rodrigues  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado

Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, 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.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Juarez  Távora

(substituindo o deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da liderança do BAM).

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
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Retiram-se da reunião os deputados

Juarez Távora e Paulo Guedes. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013 e pela rejeição das Emendas

nºs  1  e  2  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Sargento

Rodrigues).  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  Lei  nº  4.088/2013.  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 Rogério

Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública conjunta da Comissão de

Administração Pública e da 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 nºs179, de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura

administrativa pública do Poder  Executivo do Estado,  e 180, de 2011,  que dispõe

sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de

Minas  Gerais,  e  dá  outras  providências;  e  seja  realizada  audiência  pública  para

debater  a  precarização  do  atendimento  hospitalar  e  ambulatorial  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg.  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, 1º de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Rogério Corrêa - Juarez Távora - Leonardo Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Rômulo

Veneroso  e  Fred  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a  reunião,
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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 debater as falhas de atendimento aos idosos nos transportes coletivos em

Minas Gerais, em especial na Região Metropolitana de Belo Horizonte 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  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  líder  do  Bloco  Minas  sem

Censura (4/9/2013); da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete

Pessoal  da  Presidenta  da  República  (13/9/2013).  A  presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Odete  Souto  Pereira,

coordenadora do  Centro de Apoio  Operacional,  representando Ana Paula Mendes

Rodrigues,  promotora  de  justiça  da  Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos  do  Idoso

MPMG; Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva, vice-presidente do Conselho Estadual

do  Idoso,  representando  Eliana  Márcia  Fialho  de  Sousa  Bandeira,  presidente  do

Conselho Estadual do Idoso; Vânia Conceição Ferreira, assistente social do Conselho

Municipal do Idoso de Contagem; Michelle Guimarães Carvalho, assessora jurídica

do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano - Sintram -,

representando Rubens Lessa Carvalho, presidente do Sintram; e os Srs. Lindberg

Ribeiro  Garcia,  assessor  técnico,  representando  Diogo  Oscar  Borges  Prosdocimi,

subsecretário de regulação de transportes da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas;  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  coordenador  especial  de

políticas para idosos da Subsecretaria de Direitos Humanos da Sedese; João Afonso

Baeta  Costa  Machado,  diretor  de  fiscalização,  representando  José  Elcio  Santos

Monteze, diretor-geral do DER-MG; Ildeu Ribeiro dos Santos, presidente do Conselho

Municipal  do  Idoso  de  Contagem;  Carlos  Alberto  dos  Passos,  presidente  do

Movimento de Luta Pró-Idoso de Minas Gerais; Juarez Elisiário Júnior, jornalista da

Rede Catedral, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede

a palavra ao deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. O deputado Rômulo Veneroso retira-se da reunião e

passa a presidência dos trabalhos ao deputado Fred Costa. Registra-se a presença

da deputada Liza Prado e do deputado Cabo Júlio. O deputado Cabo Júlio retira-se
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da reunião. A Presidência, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen  Santiago  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente, também, 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 Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o recebimento de e-mails enviados através do Fale com a Assembleia da Sra. Ellen

Gomes, relatando as lastimáveis condições de atendimento do Hospital Unimed; do

Sr. Helson Rocha Raslan, solicitando atenção das autoridades competentes para o

lixão que está se formando na estrada do Barreirinho, no Município de Ibirité; do Sr.

Fernando Eustáquio Ferreira, solicitando instalação dos serviços de água e esgoto

em seu bairro, nos arredores do zoológico de Belo Horizonte; do Sr. Marco Antônio

Teixeira,  coordenador  de  eventos  e  marketing da  entidade  Estudando  Raras,

propondo a implementação da frente parlamentar para reavaliar a política de triagem

neonatal no Estado; e de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  nas

datas mencionadas entre parênteses: da Sra. Maria Inês Santos Silvério,  gerente-

geral de relações institucionais substituta da Agência Nacional de Saúde Suplementar

(5 e 13/9/2013).  A presidência informa ainda o recebimento, no dia 14/8/2013, de

mais  12.666  assinaturas  da  campanha  Assine  +  Saúde.  O  presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
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deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei n°s 4.347 e 4.408/2013,

ambos  em  turno  único  (deputado  Arlen  Santiago);  4.383/2013,  em  turno  único

(deputado Pompílio Canavez). 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  5.355,  5.364,  5.461  e  5.562/2013.  Submetidos  a  discussão  e

votação,  são aprovados  os Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de Lei  nºs

2.392/2011 e  3.835,  3.854,  3.931 e  4.121/2013.  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 realizada audiência

pública conjunta com Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

debater a situação dos pequenos hospitais no Estado; e do deputado Arlen Santiago

em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  à  equipe  da Casa pela

informatização  no  site da  ALMG para  acompanhamento  das  ações  de  saúde  do

Estado  e  sugere  que  sejam  feitos  links com  os  dados  do  Ministério  da  Saúde,

principalmente os de atendimentos ambulatoriais por município e os de atendimentos

hospitalares;  e  sejam  levantados  pela  assessoria  desta  comissão  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.

São  recebidos  para  posterior  apreciação  os  requerimentos  dos  deputados  Célio

Moreira em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a instalação de antenas

de telefonia celular e seus efeitos no meio ambiente e na saúde; Carlos Pimenta,

Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez em que solicitam seja realizada audiência

pública com a presença de representantes de cada uma das regiões do Estado para

debater os serviços prestados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado

de Minas Gerais aos servidores públicos estaduais e seus dependentes; Sávio Souza

Cruz  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  atuais

condições  de  funcionamento  do  hospital  de  Caxambu  que  supostamente  vem
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oferecendo atendimento precário à população; Doutor Wilson Batista em que solicita

seja  formulado  pedido  de  providências  ao  Secretário  de  Estado  de  Saúde  e  à

presidente da Fundação Hemominas para que sejam feitos estudos de viabilidade

para implantação de um posto avançado de coleta de sangue no Município de Jaíba;

Arlen Santiago em que solicita seja realizada audiência pública para debater a falta

de  médicos  especialistas  no  Estado,  bem  como  o  baixo  número  de  vagas  para

residência médica;  Duarte Bechir  em que solicita  seja realizada audiência pública

para debater a portaria que está sendo elaborada pelo Ministério da Saúde visando à

redução do número de hospitais de pequeno porte; Adelmo Carneiro Leão em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  política  de  controle  do

tabagismo. 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, 25 de setembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/9/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Sebastião Costa e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão.  Estão

presentes,  também,  a  deputada Liza  Prado e o deputado Adelmo Carneiro  Leão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater a política estadual de direitos humanos, a partir do monitoramento

dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Carmem Piedade Rocha, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -;  Ana  Paula  Macedo  de  Carvalho  Ribeiro,

coordenadora  de  Orçamento  da  Sedese  -;  Iracema  Santiago  Neto,  diretora  de
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Planejamento, Gestão e Finanças da Defensoria Pública do Estado e gestora da Ação

Acesso à Justiça; Vânia Maria de Souza Melo Pinto da Cunha, superintendente de

Planejamento, Gestão e Finanças de Defensoria Pública do Estado; e os Srs. Cássio

Gustavo de Castro, superintendente das Políticas de Proteção de Direitos Humanos

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e gestor das Ações Restauração

de Direitos Humanos, de Promoção de Direitos Humanos, de Proteção de Direitos

Humanos  e  dos  Programas  de  Proteção  à  Vítimas  e  Testemunhas  Ameaçadas,

Abrigo/Acolhimento Provisório, de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados

de  Morte  e  de  Proteção  aos  Defensores  de  Direitos  Humanos;  Adilson  Meireles

Pacheco,  superintendente  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  da  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social e gestor da Ação Desenvolvimento das Políticas

de  Direitos  Humanos;  Aldenir  Vianna  Pereira,  diretor  de  Promoção  e  Defesa  da

Cidadania no Campo, representando a Sra. Camila Pereira Oliveira Ribeiro, diretora

de Planejamento, Gestão e Finanças do Instituto de Terras de Minas Gerais e gestora

da Ação Promoção e Defesa da Cidadania, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente 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, 20 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 18/9/2013

Às  10h10min,  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, Ulysses Gomes, João Leite e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o objeto da comissão e comunica o
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recebimento  de  ofício  do  Sr.  Bruno  Selmi  Del  Falci,  presidente  da  Câmara  de

Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, justificando sua ausência e esta reunião. O Sr.

Horácio Belfort Mattos Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Usuários de

Acesso Rápido, convidado, deixa de comparecer. O presidente comunica que, dos

questionários enviados para as prefeituras e câmaras municipais com o objetivo de

levantar  a  situação  da  telefonia  móvel  no  Estado,  já  foram  recebidos  170

preenchidos,  sendo 128 de prefeituras e 42 de câmaras municipais.  O presidente

registra  a  presença  dos  alunos  do  9º  ano  do  ensino  fundamental  do  Centro

Educacional Roberto Porto, de João Monlevade. Os parlamentares discutem vários

temas atinentes à comissão, contando com a presença do convidado permanente da

CPI,  Sr.  Marcelo Barbosa,  Gerente-Geral  do Procon Assembleia,  conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  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 Liza

Prado em que solicita sejam anexadas as reclamações de consumidores relativas a

serviços de telefonia móvel aos arquivos desta CPI para subsidiar a elaboração do

relatório final; e do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado

ao  Procon  desta  Casa  e  aos  presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Almenara,

Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Janaúba, Januária,

Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Passos, Patos de Minas,

Poços de Caldas, Pouso Alegre, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí

pedido de providências para, em cooperação, instalarem postos de reclamações e

sugestões quanto ao serviço de telefonia móvel nessas regiões. O presidente faz a

apresentação  do  vídeo  Subsídios  para  a  CPI  das  Telecomunicações:  diagnóstico

independente dos problemas e desafios das telecomunicações brasileiras, de autoria

do  Sr.  Ethevaldo  Siqueira,  recebido  durante  o  seminário  Por  um  Novo  Marco

Regulatório da Telefonia, realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,

em  29/8/2013.  Não  havendo  mais  nada  a  ser  tratado,  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, 25 de setembro de 2013.
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Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Bosco,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  a

presidente,  deputada Rosângela  Reis,  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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Eliaquim Queiroz, Procurador do Trabalho no Município de Uberlândia,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.717/2012; e de ofício da Sra.

Luciana  Marques  Coutinho,  Procuradora  do  Trabalho,  publicado  no  Diário  do

Legislativo,  em  13/9/2013.  A  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  em turno único,  das  quais  designou como relatores  a deputada e o

deputado mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 2.898/2012 (Deputado

Bosco); 4.355, 4.362 e 4.382/2013 (Deputada Rosângela Reis). 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 1º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.189/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: deputada

Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.385/2013, com a Emenda nº 1. Votaram “sim” a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Bosco  e  Celinho  do  Sinttrocel.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 5.567/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs
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3.013/2012, 3.771, 4.122, 4.228, 4.232, 4.236, 4.242 e 4.248/2013. 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  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater as condições

de trabalho dos servidores da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de

Minas Gerais - Prodemge. São recebidos pela presidência, para serem aprovados em

reunião posterior, requerimentos do deputado Rogério Correia (2) em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para que o

Tribunal Superior do Trabalho publique o acórdão referente ao processo RR - 147300-

43.2003.5.03.0004,  que  diz  respeito  à  ação que  o  Ministério  Público  do  Trabalho

move contra a Cemig, que trata de terceirização; e seja realizada audiência pública

para  debater  denúncias  de  demissões  em  massa  promovidas  pela  Minas  Gerais

Administração e Serviços - MGS. 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, 24 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às  15h6min,  comparecem  na  sala  das  comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BAM) e os

deputados Antônio Carlos Arantes, Paulo Guedes e Leonídio Bouças (substituindo o

deputado  Paulo  Guedes,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o deputado Adelmo Carneiro Leão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação  de  requerimento  da  deputada  Liza

Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater a rescisão de contratos ocorrida entre a empresa Brasil Food
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S.A. e produtores rurais de peru no Município de Monte Carmelo e região, bem como

a  possível  transferência  dessa  empresa  para  o  Estado  de  Goiás.  A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  João  Ricardo

Albanez, superintendente de Política e Economia Agrícola, representando o Sr. Elmiro

Alves do Nascimento, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Enrique Carlos Natalino e Marcos de Siqueira Nacif, assessores do governador do

Estado;  João  Batista  Chaves  Filho,  vice-prefeito  municipal  de  Monte  Carmelo,

representando o  Sr.  Fausto  Reis  Nogueira,  prefeito  municipal  de  Monte  Carmelo;

Francisco Maurício Barbosa Simões, assessor jurídico, representando o Sr. Roberto

Simões,  presidente  da  Faemg;  Lindomar  Antônio  Lopes,  secretário  executivo  do

Conselho  Estadual  de  Política  Agrícola;  Ricardo  Pinheiro,  secretário  municipal  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Monte  Carmelo;  Edélcio  Rodrigues  Pereira,

presidente da Associação do Comércio e Indústria de Monte Carmelo; Fausto Ribeiro

de Moura, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo; Claiton

Luiz de Lima, secretário do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo; Iran

Parreira Júnior, diretor técnico da Associação dos Granjeiros Integrados do Triângulo

e Alto Paranaíba; e Camilo Machado de Miranda Porto, assessor jurídico parlamentar

da ALMG, 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. 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 da deputada Liza Prado e do deputado

Antônio Carlos  Arantes (7)  em que solicitam seja realizada visita  à Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Econômico para debater a política de rescisão contratual

entre a empresa Brasil Food S.A. e os produtores rurais de peru de Monte Carmelo;

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  e  ao  governador  do  Estado  pedido  de providências  para  enviar  à

empresa Brasil Food S.A. solicitação de reestudo das rescisões de contrato com os
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produtores rurais de peru da região de Monte Carmelo e da possível transferência da

empresa para o Estado de Goiás; em que requerem seja realizada visita para a qual

sejam convidados representantes de produtores rurais de peru da região de Monte

Carmelo,  da Faemg, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimeto e da

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, à empresa Brasil Food S.A., para discutir a

política  de  rescisão  contratual  com  produtores  rurais  de  peru  e  a  possível

transferência  da  empresa  para  o  Estado  de  Goiás;  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao procurador-geral  do Trabalho de Minas Gerais  e à secretária  de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  providências  para  enviar  à

empresa Brasil Food S.A. solicitação de reestudo das rescisões de contrato com os

produtores rurais de peru da região de Monte Carmelo e da possível transferência da

empresa  para  o  Estado  de  Goiás,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  15ª

Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; e em que

solicitam  sejam  encaminhadas  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  aos presidentes da Faemg, da

Associação de Granjeiros Integrados do Triângulo e Alto Parnaíba, do Sindicato Rural

de  Monte Carmelo,  e da Associação do Comércio e Indústria  de Monte Carmelo.

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, 24 de setembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Inácio Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/9/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ulysses Gomes e

Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da

liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Ulysses Gomes, 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 o
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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 Alto,  em tramitação

nesta Casa e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir faz a leitura de

correspondência do Sr. Guilherme de Melo França, presidente da Fundação Matutu,

agradecendo  o  convite  recebido  para  participar  da  reunião  e  justificando  a

impossibilidade  do  deu  comparecimento.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Clarice Nascimento Lantelme Silva, gerente

do Parque Estadual da Serra do Papagaio, representando o Sr. Adriano Magalhães

Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e

Mônica Buono, presidente da Oscip Amanhagua; e os Srs. Marcelo Faria Pereira,

prefeito Municipal de Baependi; Carlos Henrique Pereira Guimarães, presidente da

Câmara Municipal de Baependi; Bergson Cardoso Guimarães, coordenador Regional

das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, que também

representa Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa  do  Patrimônio  Cultural  e  Turístico  de  Minas  Gerais;  Paulo  Maciel  Junior,

coordenador da Nascente Ambiental, que são convidados a tomar assento à mesa.

Registra-se a presença da vereadora Márcia Fernandes,  da Câmara Municipal  de

Itamonte;  e dos vereadores Benedito de Oliveira Reis  Filho e Antônio  Alves Maia

Ferreira, da Câmara Municipal de Baependi. O presidente, autor do requerimento que

deu origem ao debate tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Duarte Bechir - João Vítor - Xavier Pompílio Canavez.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/9/2013
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Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, Dalmo

Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de  Andrada,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Neider Moreira (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, 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 segurança no Município de Carmo do Cajuru e região,

e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Valéria  Ferreira  de  Oliveira,  secretária

municipal de Administração e Recursos Humanos de Carmo do Cajuru; Denise de

Menezes Mota, secretária municipal de Saúde de Carmo do Cajuru; Sirléia Moreira

Tavares, secretária municipal de Promoção Social e Defesa Civil de Carmo do Cajuru;

Fernanda Bechelane Maia, procuradora-geral do Município de Carmo do Cajuru; Geni

de Oliveira, secretária municipal de Fazenda e Planejamento de Carmo do Cajuru; e

os Srs. Domingos Sávio, deputado federal; José Clarete Pimenta, prefeito municipal

de Carmo do Cajuru; Roberto de Souza Fonseca, vice-prefeito municipal de Carmo

do Cajuru; Sebastião de Faria Gomes, presidente da Câmara Municipal de Carmo do

Cajuru;  Ten.  Cel.  PM  Marcelo  Carlos  da  Silva,  Comandante  do  23º  Batalhão  da

Polícia Militar;  1º Ten. Donisete José da Silva, Comandante do Pelotão da Polícia

Militar de Carmo do Cajuru; Capitão PM Douglas Guimarães Lima, Comandante da

142ª CIA/PM de Divinópolis; Domingos Sávio Calixto,  delegado de Polícia Civil  de

Carmo do Cajuru; Renato Alves da Fonseca, delegado de Polícia Civil de Divinópolis,

representando  o  Sr.  Fernando  Vilaça,  delegado  regional  de  Polícia  Civil  de

Divinópolis; Clovis José Rabelo de Carvalho, secretário municipal de Meio Ambiente e

Turismo  de  Carmo  do  Cajuru;  Anderson  Duarte  de  Oliveira,  Edmar  de  Oliveira

Fonseca, Geraldo Luiz Barbosa, João Paulo Nogueira da Silva, José Geraldo Duarte

Ângelo,  Liberalino  Luiz  de  Souza,  Márcio  Aparecido  Gonçalves  Antunes,  Otacílio

Magno Ferreira, Pedro José Quadros e Silvério José Silva, vereadores da Câmara

Municipal de Carmo do Cajuru; e Harley Pereira Gontijo, presidente do Sindicato dos

Moveleiros  de Carmo do Cajuru,  que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do
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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  Dalmo  Ribeiro  Silva  (5)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao  Comandante-Geral  da Polícia Militar

pedido de providências para a construção de um quartel no Município de Carmo do

Cajuru;  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  e  ao

superintendente de Administração Prisional pedido de providências para a assunção,

com  a  urgência  possível,  da  cadeia  pública  do  Município  de  Carmo  do  Cajuru,

visando,  especialmente,  a  liberação dos  policiais  militares  e  civis  das  funções de

guarda dos presos e, consequentemente, a melhoria das atividades de policiamento

ostensivo e investigativo na região; sejam encaminhados ao secretário de Estado de

Defesa Social, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil as

notas  taquigráficas  da  20ª  reunião  extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências para ampliação do efetivo das polícias militar  e civil  no Município de

Carmo do Cajuru; seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido

de  providências  para  agilizar  a  disponibilização  de  viaturas  para  o  Município  de

Carmo do Cajuru, inclusive de viatura específica para o policiamento rural, conforme

expressiva demanda trazida a essa comissão; seja encaminhado ao governador do

Estado e ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a

realização de estudos sobre a possibilidade de instalação de câmeras do programa

Olho Vivo  e de  serviço  190 específico no Município de Carmo do Cajuru,  com a

urgência possível, com vistas a ampliar as condições de monitoramento e prevenção

à criminalidade; Dalmo Ribeiro Silva, João Leite e Neider Moreira (2) em que solicitam

seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Segurança  Pública  à  cadeia  pública  do

Município  de  Carmo  do  Cajuru,  para  verificar  as  condições  dos  detentos  e  das

instalações;  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  e  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para a
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reativação do Subdestacamento do Distrito de Águas Férreas, que foi desativado em

função de um acidente fatal que vitimou dois policiais militares; Sargento Rodrigues

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  procurador  de  justiça  e  ao  presidente  do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas Gerais  pedido  de providências  para  que

sejam designados juiz e promotor de justiça para a Comarca de Lajinha, uma vez que

esta não possui número suficiente de pessoal para a efetiva prestação do serviço

jurisdicional. 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, 24 de setembro de 2013.

João Leite, presidente.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/9/2013

Às  13h30min,  comparece  no  salão  comunitário  de  Santo  Antônio  do  Grama  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, considera-a aprovada e a subscreve. A

presidência informa que a reunião se destina a discutir as condições de apuração dos

atentados  sofridos  pela  prefeita  municipal.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Alcione Ferreira de Albuquerque Lima, prefeita

municipal de Santo Antônio do Grama; e os Srs. Júlio César Russo de Lima, vereador

presidente da Câmara Municipal; Frederico Brum de Carvalho, prefeito de Urucânia;

Silvério Joaquim Aparecido da Luz, prefeito de Rio Doce; Milton Ayres de Figueiredo,

prefeito de Alvinópolis; Cap. PM Luiz Faustino Marinho Junior, comandante da 21ª

Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Diogo  Abdo  Jorge,

delegado  de  Polícia  Civil  da  Comarca  de  Rio  Casca;  Leonardo  Mouro  Alves,

advogado,  representando  Mauro  Jorge  de  Paula  Bonfim,  advogado,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  do

deputado  Gustavo  Valadares.  Logo  após,  a  presidência  passa  a  palavra  aos
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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 encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/9/2013

Às  9h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu  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, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  o  assédio  moral  e  violações  a  direitos  humanos

praticados  contra  Fátima  Santos  Ferreira  e  outros  educadores  no  Município  de

Paracatu. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Fátima Aparecida dos Santos Ferreira, ex-diretora da Escola Estadual Antônio

Carlos; Maria Aparecida Pereira Leal  Brito,  ex-diretora da Escola Estadual Delano

Brochado  Adjuto;  e  os  Srs.  Glewton  de  Sá  Guimarães,  presidente  da  Câmara

Municipal de Paracatu; e Ragos Oliveira dos Santos, vereador dessa câmara, 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,  os  convida  para uma visita  da  comissão à  Apac,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Zé Maia - Cabo

Júlio.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às 9h36min, 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 debater a Política Estadual de Agropecuária, 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. Ignes Botelho Figueiredo Matias, gestora da Ação Fortalecimento da

Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento  Alimentar  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e os Srs. Amarildo José Brumano Kalil, gestor

da  Ação  Irriga  Minas,  representando  Marcelo  Rodrigues  Martins,  gestor  da  Ação

Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais da Secretaria de

Estado de Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Victor  Soares  Lopes,  gestor  da

Ação Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Fábio Henrique Franco Gonçalves, gestor da

Ação Incentivo à Aquisição e Plantio de Floresta de Produção de Base Sustentável -

Fomento Florestal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e Thales Fernandes, diretor técnico do IMA, 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  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.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento dos deputados Antônio Carlos Arantes, Romel Anízio e Inácio

Franco  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de
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Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Governo pedido de providências

solicitando especial atenção na liberação dos recursos alocados na ação 4353 do

exercício 2013 -  "apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas",  com

vista a apoiar investimento na área de regularização sanitária de produção de queijo,

com prioridade na construção de entrepostos de maturação de queijo e em ações

para  a  sanidade  dos  rebanhos  bovinos.  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, 24 de setembro de 2013.

Paulo Guedes, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/9/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu e

Tadeu Martins Leite, membros da supracitada comissão. Está presente, também, o

deputado Celinho do Sinttrocel. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Marques  Abreu,  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  aos  membros  da  comissão  presentes  que  a  subscreva.  A

presidência informa que a reunião se destina a debater  o Estatuto da Juventude,

sancionado pelo  governo federal  e a  discutir  e  votar  proposições  da comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ângela

Cristina Santos Guimarães, secretária adjunta nacional e vice-presidente do Conselho

Nacional de Juventude, representando a secretária Nacional de Juventude; e os Srs.

Gabriel  Sousa  Marques  de  Azevedo,  subsecretário  de  Estado  da  Juventude,

representando o secretário; Paulo Sérgio de Oliveira, presidente da União Estadual

dos  Estudantes -  UEE -,  representando o  presidente;  Gilbert  Rocha Diniz  Torres,

presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB - MG; Rafael Leal S.

Pegado, vice-presidente da União da Juventude Socialista - UJS - e coordenador de

Juventude da Prefeitura Municipal de Contagem, representando a presidente da UJS;

Jorge  Gabriel  Gomes  Simões,  representante  do  Coletivo  Nacional  de  Juventude
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Negra; e Frederico Eustáquio Maciel (Negro F), coordenador artístico da Graffiti BH,

que são convidados a tomar assento à mesa. Nesse momento, registra-se a presença

da  deputada  Luzia  Ferreira  e  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  A presidência

concede a palavra à deputada Luzia Ferreira e ao deputado Celinho do Sinttrocel,

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  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, 1º de outubro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da

liderança do Bloco Minas sem Censura) e Duarte Bechir  (substituindo a deputada

Luzia Ferreira,  por  indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado ),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Rogério  Correia,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  da  pauta  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento de correspondência dos Srs. Lucas Cruz Neves, Procurador-Geral  do

Município  de  Betim  e  Bruno  Ferreira  Cypriano,  procurador  Adjunto  publicada  no

Diário do Legislativo, em 22/9/2013 . O presidente acusa o recebimento Projeto de Lei

Complementar nº 45/2013, no 1º turno, e comunica que avocou para si a relatoria da

proposição.  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.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.574, 5.575, 5.576, 5.581, 5.582, 5.587, 5.591 e 5.593/2013. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Pompílio  Canavez.  Retira-se  o

deputado  Rogério  Correia.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  deputados  Paulo  Lamac  (6)  em  que  solicita  sejam

realizadas  audiências  públicas no  Aglomerado da Serra,  em Belo  Horizonte,  para

debater as obras do Programa Vila Viva, naquela região, em especial o alargamento

da Rua Vila Nossa Senhora de Fátima; na Vila Dias, Município de Belo Horizonte,

para debater a operação urbana que será realizada naquela localidade pela Prefeitura

de Belo Horizonte; no Município de Pouso Alegre, para debater a criação da Região

Metropolitana  do  Sul  de  Minas;  para  debater  a  remoção e  o  reassentamento  da

população da Vila  Artur  de  Sá,  em Belo Horizonte;  reunião  com convidados para

receber  o  professor  Edésio  Fernandes,  com  a  finalidade  de  debater  assuntos  de

direito urbanístico; Ulysses Gomes em que solicita seja realizada audiência pública

conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  para  debater  a

Resolução da Secretaria de Estado da Educação -  SEE -  nº 2.367, de 2013, que

autoriza a realização de aditamentos aos convênios pactuados com os municípios,

referentes ao transporte escolar do exercício de 2013, tendo em vista a ampliação da

carga horária diária nas unidades de ensino participantes do projeto “Reinventando o

Ensino  Médio”,  criado  pela  Resolução  SEE 2.251,  de  2013;  Fred  Costa  em  que

solicita  seja realizada audiência pública conjunta com a  Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, para debater os serviços prestados pela BHTrans no

Município  de  Belo  Horizonte  (emendado  pelo  deputado  Duarte  Bechir);  Rogério

Correia em que solicita seja realizada audiência pública para debater o sistema de

abastecimento  de  água  e  a  ampliação  e  operação  do  sistema  de  esgotamento

sanitário do município de Divinópolis, Duarte Bechir, em que solicita seja realizada

visita da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ao município de Campo

Belo,  em  28/9/2013,  e  que  o  autor  do  requerimento,  deputado  Duarte  Bechir,

represente  a  comissão  na  mencionada  visita,  que  tem  o  objetivo  de  transmitir  à

população  de  Campo  Belo,  votos  de  congratulações  pela  transcurso  da  data



763
____________________________________________________________________________

comemorativa da emancipação política de Campo Belo, Paulo Lamac em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização para debater a criação da Região Metropolitana do Sul  de Minas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Sebastião Costa, Zé Maia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão.

Está  presente  também  o  deputado  Cabo  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão  presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter

esclarecimentos sobre denúncia de suposta violação do direito à saúde, abuso de

autoridade,  excesso  de  rigor  e  constrangimento  ilegal  que  ocorreram  na  88ª

Companhia da Polícia Militar  do 45º Batalhão, sediado no Município de Paracatu,

contra militar dessa unidade e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

da  Sra.  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  presidente  do  Conselho  Estadual  de

Assistência Social, agradecendo o envio de informações sobre as ações do Poder

Legislativo em prol do público idoso no Estado; e do Sr. Rômulo dos Santos Duarte,

juiz  de  Direito,  prestando  informações  acerca  de  suposta  violação  de  direitos

humanos que teriam ocorrido na Comarca da Espera Feliz;  e  de correspondência

publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  21/9/2013:  Nívia  Mônica  da  Silva,

coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário;  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão

Interna do Gabinete Pessoal da Presidente da República; e dos Srs. Jairo Nogueira

Filho,  coordenador-geral  do  Sindieletro-MG,  solicitando  a  intercessão  desta  Casa
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junto à Cemig em apoio aos trabalhadores concursados da Cemig Serviços; Helber

Leite Lopes, assessor parlamentar do deputado federal Aelton Freitas; Rômulo de

Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social; Rodrigo Minotto, chefe de gabinete do

ministro  do  Trabalho  e  Emprego;  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento

Social.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o

convidado Ten.-Cel.  PM Wagner  Adriano Augusto,  representando o corregedor  da

PMMG; e os convocados Cap. PM Valmir Vital da Silva, da 88ª Companhia do 45º

Batalhão da PMMG; 2º Ten. PM Adalberto Pereira Freire Lima, da 88ª Companhia do

45º Batalhão da PMMG; 3º Sgt. Edivam de Oliveira Santos, da 88ª Companhia do 45º

Batalhão da PMMG, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece

suas considerações iniciais e concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações. 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  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetidos  à  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência pública para debater

denúncias de supostas violações de direitos humanos no Colégio Tiradentes, e que

sejam  incluídos  como  convidados  os  representantes  legais  das  vítimas;  dos

deputados Durval Ângelo e Rogério Correia (2) em que solicitam seja realizada visita

ao Hospital São Judas Tadeu, localizado no Município de Ribeirão das Neves, para

conhecer  as  condições  de  manutenção  do  imóvel,  dos  equipamentos  e  ainda

averiguar  a  precariedade  dos  serviços  médicos  ali  prestados  que  possam  estar

infringindo direitos individuais e coletivos; seja encaminhado ao governador de Estado

pedido de providências para que seja realizado estudo de viabilidade de licitação para

concessão de serviços de transporte público intermunicipal que atenda à população

de Ribeirão das Neves, bem como seja realizado estudo para a revitalização do curso

d'água denominado Ribeirão  das Neves,  localizado nesse município;  do  deputado

Durval  Ângelo  (5)  em que solicita  sejam realizadas  visitas  ao  Comando-Geral  da

PMMG para solicitar o aumento do efetivo policial  em Santo Antônio do Grama e
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entregar  as  notas  taquigráficas  da  49ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,

realizada em 20/9/2013;  à Secretaria  de Estado de Defesa Social  para solicitar  o

aumento do efetivo policial  civil  em Santo Antônio do Grama e entregar as notas

taquigráficas da 49ª Reunião Extraordinária desta comissão, realizada em 20/9/2013;

à chefia de Polícia Civil do Estado para solicitar o aumento do efetivo policial civil em

Santo  Antônio  do  Grama  e  entregar  as  notas  taquigráficas  da  49ª  Reunião

Extraordinária desta comissão, realizada em 20/9/2013; seja encaminhada à Prelazia

de  São  Félix  do  Araguaia,  às  Irmãzinhas  de  Jesus  da  Prelazia  e  ao  Conselho

Indigenista Missionário - CIMI - manifestação de pesar pelo falecimento da Irmã de

Jesus Genoveva, conhecida como Veva, religiosa francesa que morou com o povo

indígena Tapirapé, na região do Rio Araguaia, por 60 anos; seja encaminhada ao

deputado Doutor Wilson manifestação de aplauso por sua recente aprovação em tese

de doutorado, tendo em vista a grande contribuição de seus estudos em medicina

terapêutica  no  Estado;  do  deputado  Rogério  Correia  (4)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para

que se transfiram, com a urgência que o caso requer, os presos do Presídio José

Maria  Alkimin  para  o  complexo  prisional  público-privado,  de  forma  a  atender  à

reivindicações  dos  cidadãos  de  Ribeirão  das  Neves,  acompanhado  das  notas

taquigráficas da 50ª Reunião Extraordinária desta comissão; seja encaminhado aos

secretários  de  Estado  de Planejamento  e  Gestão,  Saúde  e  Educação pedido  de

providências para que se ampliem os investimentos no Município de Ribeirão das

Neves  nas  áreas  de  transporte  metropolitano,  educação  e  saúde  conforme

reivindicações apresentadas nesta comissão, acompanhado das notas taquigráficas

da 50ª Reunião Extraordinária desta comissão; seja encaminhado à prefeita municipal

de Ribeirão das Neves pedido de providências para que seja avaliado e adequado o

serviço de coleta de lixo na Rua Mário Costa Teixeira, em frente ao nº 22, que se

apresenta insuficiente, conforme denúncia apresentada nesta comissão em 23/9/2013

pelo Sr. José Apolônio de Paula, acompanhado do trecho das notas taquigráficas da

50ª Reunião Extraordinária em que consta a referida denúncia; seja encaminhado ao

governador de Estado pedido de providências para que seja desativado o Complexo

Penitenciário José Maria Alkimin e transferidos os presos ali recolhidos, com posterior
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cessão  do  imóvel  ao  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  conforme  solicitação

apresentada  pela  prefeita  municipal  nesta  comissão,  acompanhado  das  notas

taquigráficas  da  50ª  Reunião  Extraordinária.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Deiró Marra,  por indicação da Liderança do BTR )  e os

Deputados Doutor Wilson Batista e Luiz Humberto Carneiro, 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

Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e acusa

o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o deputado

Luiz Humberto Carneiro:  Projeto de Lei  nº 3.342/2012. 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 de Redação Final do Projeto de Lei nº º 3.342/2012. 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, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada comissão. Estão
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presentes, também, os deputados Adelmo Carneiro Leão, Luiz Henrique, Leonardo

Moreira,  Duarte  Bechir  e  Tadeu  Martins  Leite.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,  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  debater  a

contratação  de  médicos  estrangeiros  por  meio  de  convênio  com  outros  países,

conforme  proposta  do  Governo  Federal,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofício do Cel.  Eduardo Mendes de Sousa, diretor-geral do IPSM,

prestando informações sobre o Requerimento n° 5.129/2013;  e-mails recebidos pelo

Fale  com  a  Assembleia:  do  Sr.  Carlos  Franco  de  Sá,  relatando  dificuldades  de

utilização  dos  banheiros  do  Hospital  Alberto  Cavalcanti  pelos  portadores  de

necessidades  especiais;  do  Sr.  Leonardo  Batista  Amâncio,  relatando  supostas

irregularidades  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Lagoa  Santa  e  solicitando

providências. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as Sras. Alzira de Oliveira Jorge, representando o secretário nacional de Atenção à

Saúde  do  Ministério  da  Saúde;  Amélia  Maria  Fernandes  Pessôa,  presidente  do

Sindicato  dos  Médicos  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Roseli  da  Costa  Oliveira,

secretária municipal de Saúde de Sabará; Maria Cristina Teodoro Pereira, secretária-

geral da Mesa do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, representando os

usuários do SUS; Ruth Borges Dias, presidente da Associação Médica de Medicina

de Família e Comunidade; e os Srs. Wagner Fulgêncio, superintendente de atenção

primária da SES-MG, representando o secretário de Estado de Saúde; João Batista

Gomes  Soares,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais;

Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Bernardo

Luiz Silva de Matosinhos, presidente da Associação Mineira dos Médicos Residentes;

Gilmar de Assis, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde; Renato Barros, representante do

Sind-Saúde-MG; Edwin Fialho Despinoy, diretor do Sindicato dos Odontologistas de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência suspende

a reunião para votação em Plenário. Retomados os trabalhos com o mesmo quórum,
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a presidência concede a palavra aos deputados Leonardo Moreira, Duarte Bechir e

Adelmo Carneiro Leão,  autores do requerimento que deu origem ao debate,  para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Nesse ínterim, o presidente prorroga, de ofício, a reunião nos

termos  do  art.  125  do  Regimento  Interno.  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, 2 de outubro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente -  Doutor  Wilson Batista -  Carlos  Pimenta  -  Pompilio

Canavez.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 9h54min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado, membro

da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Liza

Prado, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, aprova-a e a subscreve. A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  Política  Estadual  de  Pessoa  com

Deficiência, a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015,

exercício 2013. 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  Gestora  das  Ações

Cofinanciamento  de Serviços para Municípios  na Execução de Proteção Básica e

Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção

Especial; Carmen Piedade Rocha, subsecretária de direitos humanos da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social; Mônica Farina Neves Santos, coordenadora

de atenção à saúde da pessoa com deficiência; e o Sr. Estevão Machado de Assis

Carvalho,  coordenador  da  Defensoria  Especializada  do  Idoso  e  da  Pessoa  com
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Deficiência, que são convidados a tomar assento à mesa. Suspensa a reunião, são

reabertos  os  trabalhos  às  9h54min  com  a  presença  da  deputada  Liza  Prado.  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. 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 26/9/2013, às 10 horas, no Salão Nobre, com a

finalidade de ouvir o consultor de inclusão laboral, professor Romeu Kazumi Sassaki,

sobre  o  tema  "2013:  Ano  ibero-americano  de  inclusão  laboral  da  pessoa  com

deficiência", determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2013.

Liza Prado, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Célio  Moreira,  Rômulo  Veneroso  e  Fabiano  Tolentino  (substituindo  o

Deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada comissão. Está presente também o deputado Gustavo Perrella. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Veneroso, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta, a debater, em audiência pública, a degradação

ambiental no Município de Divinópolis e o prejuízo à saúde da população provocados

pelo exercício irregular de atividades de siderurgia da empresa Cosifer e a discutir e

votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofício do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, pesquisador da Diocese de

Itabira  e  Coronel  Fabriciano,  publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/9/2013;

comunicação  do  deputado  Ivair  Nogueira  em  que  renuncia  à  vaga  de  membro
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suplente desta comissão;  folder da Associação Mineira de Municípios,  convidando

esta comissão para participar do Seminário de Meio Ambiente - I Encontro Estadual

de Secretários de Meio Ambiente, Obras, Agricultura e Pecuária, que será realizado

nos dias 16 e 17 de outubro; e-mail do Sr. João Carlos Pires, encaminhado por meio

do  Fale  com  a  Assembleia,  em  que  denuncia  os  danos  provocados  à  saúde  da

população  de  Matozinhos  pela  instalação  de  empresa  siderúrgica  em  bairro

residencial.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 57 e 75/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimento  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  aprovado  pela  comissão.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  do

Projeto  de  Lei  nº  2.321/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Célio Moreira). A presidência interrompe os

trabalhos ordinários  da reunião  para ouvir  as  Sras.  Paula Fernandes dos Santos,

superintendente Regional de Regularização Ambiental - Supram - Alto São Francisco,

representando  o  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; e Maria Aparecida de Oliveira Borges, representante dos moradores do

Bairro Manoel  Valinhas;  e  os  Srs.  Rodrigo Pinto  Resende Costa,  vice-prefeito  de

Divinópolis, representando o prefeito desse município; Marquinho Clementino, vice-

presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, representando o presidente; Antônio

Augusto Melo Marlard, gerente de produção sustentável da Fundação Estadual do

Meio Ambiente - FEAM -, representando a presidente; Francisco Chaves Generoso,

coordenador  regional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Meio  Ambiente  do  Alto  São

Francisco,  representando  o  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanístico

e Habitacional; Wilson Salustiano Pereira, diretor da Cosifer; e Eduardo da Print Jr. e

Careca da Água Mineral, vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada

Luzia Ferreira e ao deputado Fabiano Tolentino, 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
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discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 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

Sebastião  Costa  em que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

situação  do  Parque  Nacional  do  Caparaó;  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.687/2013, que dispõe

sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio,

localizado nos Municípios de Airuoca, Alagoa, Baependi,  Itamonte e Pouso Alto;  e

Célio Moreira em que solicita seja encaminhado ao coordenador do Centro de Apoio

Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio

Cultural,  Urbanístico e Habitacional pedido de providências para que seja apurada

denúncia do Sr. Luiz Roberto Pereira Barbosa quanto a atividade de caça de animais

silvestres  na  mata  e  no  entorno  da  usina  hidrelétrica  Maurício,  em  Leopoldina,

registrada em unidade da Polícia Militar  do Meio Ambiente nesse município sob o

Boletim  de  Ocorrência  nº  M.2805/2013/0000522.  A  presidência  recebe  os

requerimentos dos deputados Célio Moreira, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella e

Rômulo Veneroso em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater o pagamento pela

prestação  de  serviços  ambientais  aos  produtores  rurais  e  agricultores  familiares

previsto no programa Bolsa Verde; e dos deputados Fabiano Tolentino e Célio Moreira

e da deputada Luzia Ferreira (5) em que solicitam seja encaminhado ao secretário de

Estado de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento  Sustentável  pedido de providências

para a instalação, em pontos críticos de Divinópolis, de estações de monitoramento

de qualidade do ar, modernas e automáticas, para verificar as emissões de partículas

poluentes por  siderúrgicas e fundições em funcionamento nesse município;  sejam

encaminhadas ao coordenador regional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente

do  Alto  São  Francisco,  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente,  ao  prefeito

municipal de Divinópolis, à superintendente Regional de Regularização Ambiental do

Alto São Francisco e ao diretor de Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais as notas taquigráficas desta audiência pública; seja encaminhado ao
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procurador-geral de Justiça pedido de providências para interceder junto às empresas

siderúrgicas e fundições do Município de Divinópolis para que custeiem a instalação

de estações de monitoramento  da  qualidade do ar  modernas  e automáticas,  que

enviem os dados apurados diretamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  e  à  Prefeitura  de  Divinópolis;  seja  encaminhado  à

superintendente  Regional  de  Regularização  Ambiental  -  Supram  -  do  Alto  São

Francisco pedido de providências para suspender o termo de ajustamento de conduta

firmado entre a empresa Cosifer e a Supram, com a consequente paralisação das

atividades dessa empresa até o cumprimento das condicionantes ambientais e da

legislação  ambiental;  e  sejam  encaminhados  ao  secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  cópia  da  denúncia  da  Sra.  Maria  Aparecida  Borges,  apresentada  na

audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  no  dia  25/9/2013  e  pedido  de  providências  para  que  envie  a  esta

comissão a) cópia  dos documentos mencionados na referida denúncia  relativos à

existência  de  poluição  sonora  e  ambiental  provocada  pela  empresa  Cosifer  no

Município de Divinópolis; b) informações sobre o termo de ajustamento de conduta

que permitiu  a  reabertura  da  empresa e  o  reinício da emissão de poluentes,  em

desrespeito à Deliberação Normativa Copam nº 49/2001, especialmente aos arts. 1º e

10,  e  à  Deliberação  Normativa  nº  187,  de  2013;  c)  resposta  a  todos  os

questionamentos  contidos  na  denúncia.  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, 1º de outubro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Fred Costa.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 18h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  João  Vítor  Xavier,  Lafayette  de  Andrada  e  Romel  Anízio,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sebastião  Costa.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a
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reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  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 Lafayette de Andrada,

que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 41/2013

na forma do Substitutivo nº  1,  e pela rejeição da Emenda nº 1,  da  Comissão de

Constituição e Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, pelo Deputado Zé

Maia. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda.

Submetida a votação, é aprovada a proposta de emenda. É dada nova redação ao

parecer.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012, no 1º turno, o relator, deputado Lafayette de Andrada, o retira e apresenta

outro parecer, que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, e

pela rejeição dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2, da

Comissão de Administração Pública, e das Emendas nºs 1, 4, 7, 13 e 23 a 26, da

Comissão  de  Segurança  Pública.  Na  fase  de  discussão  desse  parecer,  são

apresentadas  as  Propostas  de  Emendas  nºs  1,  do  Deputado Jayro  Lessa,  2,  do

Deputado Rogério  Correia  e  3  a  10,  do  Deputado  Cabo Júlio.  Após  discussão e

votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda. O presidente informa

que as Propostas de Emenda nºs  1,  2,  8 e 9 já  estão contempladas no parecer.

Submetidas a votação,  são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 3 a 7 e 10.

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 outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Celinho do Sinttrocel - Hélio Gomes - Sebastião Costa.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/9/2013

Às  19h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,
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membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os deputados Alencar

da Silveira Jr.  e  Fred Costa.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado

Paulo Lamac, 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  a  construção  do  Centro

Administrativo do  Poder  Público Municipal  de Belo  Horizonte,  no Bairro Lagoinha,

nesta Capital. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as Sras. Teresa Vergueiro, líder comunitária do Programa Café com Prosa; Edilene do

Socorro  Teixeira  Rodrigues,  representando  Humberto  Rodrigues,  comerciante  do

Bairro  Lagoinha;  Maria  Aparecida  Dantas,  vice-presidente  da  Associação  dos

Moradores da  Lagoinha e  Adjacências  -  Lagoinha Viva;  Selma Cândida  da Silva,

presidente da Arca-Bonfim e os Srs. Pier Giorgio Senesi Filho, secretário adjunto de

Gestão Compartilhada, representando Marcio Araujo de Lacerda, prefeito Municipal

de Belo Horizonte; Gladstone Elias de Souza, padre da Paróquia Nossa Senhora da

Conceição - Lagoinha; padre Milton Tavares Silva, pároco auxiliar da Paróquia Nossa

Senhora da Conceição; Marcelo Álvaro Antônio, vereador de Belo Horizonte; Adriano

Ventura, vereador de Belo Horizonte; Iuri Moreira, presidente do Conselho Municipal

do  Idoso;  Leônidas  José  de  Oliveira,  presidente  do  Conselho  Deliberativo  do

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte; Carlos Alberto Pinheiro de Mendonça Junior,

presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Residencial São

Cristóvão  -  IAPI;  Oscar  Fernandes,  presidente  da  Associação  dos  Moradores  da

Lagoinha e  Adjacências  -  Lagoinha Viva;  que são convidados a  tomar  assento  à

mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Fred  Costa,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 1º de outubro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às 10h3min, 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,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  e-mail do  Sr.  Ralph  Alves,  servidor  público  efetivo  da

Fundação  Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais,  sugerindo  inclusão  de  artigo  ao

Projeto de Lei nº 4.443/2013 que conceda ao servidor do Cetec a opção do órgão

para  o  qual  será  transferido.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 4.527 e 4.531/2013 (deputado Dalmo Ribeiro Silva);

4.526 e 4.533/2013 (deputado Luiz Henrique); 4.528 e 4.532/2013 (deputado Duílio

de Castro); 4.535/2013 (deputado André Quintão); e 4.529/2013 (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. O Projeto de Lei Complementar nº 25/2012 e os Projetos de Lei nºs 4.350,

3.008,  3.929  e  3.999  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento,  o

primeiro, do deputado Luiz Henrique, e os quatro últimos, do deputado André Quintão,

aprovados  pela  comissão.  São  convertidos  em  diligencia  ao  Comando  Geral  da

Polícia Militar o Projeto de Lei Complementar nº 36/2013 (relator: deputado Dalmo

Ribeiro  Silva);  à  Seplag  e  ao  autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.217/2013  (relator:

deputado André Quintão), 4.475/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude

de  redistribuição)  e  4.476/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  e  à  Seplag  o

Projeto  de  Lei  nº  4.485/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei

nºs 1.356 e 2.009/2011 e 3.884/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude
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de redistribuição); 1.872/2011 e 2.851/2012 (relator: deputado Luiz Henrique). Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 3.841/2013 com

a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  André  Quintão);  4.302/2013  (relator:  deputado

Sebastião Costa); 4.454/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.468 e 4.470/2013,

este  com  a  Emenda nº  1  (relator:  deputado Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  segundo em

virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.642/2011 e

3.242/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  deputados  Luiz

Henrique e 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 2.850/2012 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.469, 4.482 e

4.486/2013 (relator: deputado André Quintão); 4.478/2013 (relator: deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 4.480 e 4.481/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição). 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  de  pedidos  de  informações  aos

respectivos autores, nos termos do art. 301 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei

nºs 4.473, 4.477, 4.479 e 4.490/2013. 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, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva

- André Quintão.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir e Fred Costa (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação
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da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado Célio  Moreira,  declara  aberta  a reunião e,  em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da comissão e comunica o recebimento de  e-mail do Sr.  Pedro

Franzon,  envido por  meio do  Fale  com a  Assembleia,  em que encaminha a  esta

comissão  reportagem  que  aponta  supostas  falhas  na  Lei  Florestal  mineira.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 575/2011, no 1º turno, para o

qual designou como relator o deputado Duarte Bechir. 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

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

4.249  e  4.290/2013.  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 Célio

Moreira, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella e Rômulo Veneroso em que solicitam

seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial para debater o pagamento pela prestação de serviços ambientais aos

produtores rurais  e agricultores  familiares  previsto  no  programa Bolsa  Verde;  dos

deputados Fabiano Tolentino e Célio Moreira e da deputada Luzia Ferreira (5) em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  instalação,  em  pontos

críticos de Divinópolis, de estações de monitoramento de qualidade do ar, modernas

e automáticas, para verificar as emissões de partículas poluentes por siderúrgicas e

fundições em funcionamento nesse município; sejam encaminhadas ao coordenador

regional  das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do Alto São Francisco,  ao

secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente,  ao  prefeito  municipal  de  Divinópolis,  à

superintendente Regional  de Regularização Ambiental  do Alto São Francisco e ao

diretor  de  Meio  Ambiente  da  Polícia  Militar  do  Estado de Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas  da  audiência  pública  desta  comissão  realizada  em  25/9/2013;  seja
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encaminhado ao procurador-geral de Justiça pedido de providências para interceder

junto às  empresas siderúrgicas e fundições do Município de  Divinópolis  para que

custeiem a instalação de estações de monitoramento da qualidade do ar modernas e

automáticas, que enviem os dados apurados diretamente à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  à  Prefeitura  Municipal  de

Divinópolis;  seja  encaminhado  à  superintendente  Regional  de  Regularização

Ambiental - Supram - do Alto São Francisco pedido de providências para suspender o

termo de ajustamento de conduta firmado entre a empresa Cosifer e a Supram, com a

consequente  paralisação  das  atividades  dessa  empresa  até  o  cumprimento  das

condicionantes  ambientais  e  da  legislação  ambiental;  sejam  encaminhados  ao

secretário de Estado de Meio Ambiente cópia da denúncia da Sra. Maria Aparecida

Borges, apresentada na audiência pública realizada por esta comissão em 25/9/2013,

e pedido de providências para que envie a esta comissão a) cópia dos documentos

mencionados  na  referida  denúncia  relativos  à  existência  de  poluição  sonora  e

ambiental  provocada  pela  empresa  Cosifer  no  Município  de  Divinópolis;  b)

informações sobre o termo de ajustamento de conduta que permitiu a reabertura da

empresa  e  o  reinício  da  emissão  de  poluentes,  em  desrespeito  à  Deliberação

Normativa  Copam  nº  49/2001,  especialmente  aos  arts.  1º  e  10,  e  à  Deliberação

Normativa  nº  187,  de  2013;  c)  resposta  a todos os questionamentos  contidos  na

denúncia;  e  do  deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  desta  comissão  para  debater  os  impactos  ambientais  decorrentes  das

atividades da empresa Anglo American em Conceição do Mato Dentro. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Gustavo Côrrea - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às  14h10min,  comparece na Câmara Municipal  de  Caxambu o deputado Sávio

Souza Cruz, membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado
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Pompílio  Canavez.  Nos  termos  do  art.  120,  inciso  III,  do  Regimento  Interno,  o

presidente, deputado Sávio Souza Cruz, 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 situação da produção de água mineral na cidade

e sua comercialização pela Copasa e interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Ojandir Ubirajara Belini, prefeito Municipal de Caxambu; Marcos

Antônio  Leite  Halfeld,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caxambu;  Ronaldo

Vasconcellos,  presidente  da  Águas  Minerais  de  Minas  S.A.,  representado  o  Sr.

Ricardo Augusto Simões Campos,  presidente da Copasa; Eduardo Otávio Moraes

Raso, superintendente da Águas Minerais de Minas S.A.; Marcus Nagib Gadbem, ex-

prefeito  de  Caxambu;  e  Otacilio  Ribeiro Rezende,  ex-presidente do Sindicato  dos

Trabalhadores da Indústria de Águas Minerais de Caxambu, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que deu  origem  ao

debate, 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

e,  cumprida  a  finalidade da reunião,  agradece  a  presença de todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2013.

Célio Moreira, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às  15h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado

Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho

do Sinttrocel, 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 o

programa de rádio  A Voz do Brasil e a discutir e votar proposições da Comissão. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fátima
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Salume, vereadora da Câmara Municipal  de Campo Belo;  e os Srs.  Wagner Dias

Ferreira,  advogado  e  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG,

representando o seu presidente; Joaquim Wilson Miranda, presidente da Associação

Mineira  de  Imprensa;  Agostinho  de  Rezende  Campos,  presidente  da  Associação

Mineira de Rádio e Televisão; Beto Almeida, membro da Junta Diretiva da TeleSur e

representante  do  movimento  em  defesa  do  programa  A Voz  do  Brasil;  Edivaldo

Amorim Farias, presidente da TV Comunitária de Belo Horizonte, que são convidados

a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  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, 3 de outubro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/10/2013

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo o deputado

Adalclever Lopes, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. A presidência informa que a

reunião se destina a debater a extensão das obras de reforma da MG-424 até o trevo

de acesso a Pedro Leopoldo, uma extensão de aproximadamente 2 km, e a debater a

solução viária para o entrocamento da MG-424 e da Avenida Camilo Alves, na área

urbana. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Eloísa Helena Carvalho de Freitas Pereira, prefeita municipal de Pedro Leopoldo, e

os Srs. Marcos Antônio Frade, diretor de infraestrutura do DER-MG, representando os

Srs. Carlos Melles, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, e José

Élcio Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG; Francisco Alberto Moreira Cardoso,
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gerente de projetos da Diretoria de Projetos do DER-MG; Antônio Divino de Souza,

prefeito  municipal  de  Matozinhos;  Marco  Túlio  de  Carvalho,  representando  o  Sr.

Rodrigo Vilela Mendonça, diretor da Torc Engenharia; e José Maria Soares Santos,

presidente da Câmara Municipal  de Pedro Leopoldo, 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, 7 de outubro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2013

Às  9h12min,  comparecem  no  Plenário  os  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério

Correia, membros da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados

Antônio Carlos Arantes e Paulo Lamac. 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  o

direito à moradia enquanto garantia de direitos humanos, em especial das famílias de

baixa renda. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Júnia Márcia Bueno Neves, diretora de Habitação da Urbel, representando o Sr.

Márcio  Lacerda,  prefeito  de  Belo  Horizonte;  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,

defensora pública do Estado, representando a Sra. Andréa Abritta Garzon, defensora

pública-geral; Marta Alves Larcher, promotora de justiça coordenadora de Habitação e

Urbanismo; Nivia Mônica da Silva, promotora de justiça e coordenadora do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e

Apoio  Comunitário;  e  os  Srs.  Genedempsey  Bicalho  Cruz,  presidente  da  Urbel;

Adriano  Ventura,  vereador  em  Belo  Horizonte;  padre  Pier  Luigi  Bernareggi,

coordenador  da  Pastoral  Metropolitana  dos  Sem  Casa  da  Arquidiocese  de  Belo
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Horizonte; Anibal Teixeira de Souza, presidente do Instituto JK de Estudos Políticos,

Sociais  e  Econômicos;  e  frei  Rodrigo  de  Castro  Amédée  Péret,  coordenador  a

Comissão  Pastoral  da  Terra  do  Triângulo  Mineiro,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O presidente e o deputado Paulo Lamac, coautores do requerimento

que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. A presidência concede

a  palavra  aos  demais  deputados  presentes  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 extraordinária a realizar-se no dia 7/10, às 14 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 540/2013*

Belo Horizonte, 4 de outubro 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, emendas ao Projeto de Lei nº 4.189, de  2013, que  cria  o

Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

As emendas ora encaminhadas têm como objetivo aprimorar o projeto referido e

reafirmar o papel  do Conselho Estadual do Idoso na indicação de prioridades em

relação a programas e ações de atendimento ao idoso, bem assim no controle do

Fundo.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares as emendas anexas.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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EMENDA Nº ... AO SUBSTITUTIVO Nº 2 DO PROJETO DE LEI Nº 4.189, DE 2013

Acrescente onde convier o seguinte artigo ao Projeto de lei nº 4.189, de 2013:

“Art. … - Cabe ao Conselho Estadual do Idoso o controle do Fundo de que trata

esta lei,  sem prejuízo daquele exercido pelos demais órgãos de controle interno e

externo.”.

Dê-se a seguinte redação aos §§1º, 2º e 3º do art. 8º do Projeto de lei nº 4.189, de

2013:

“Art. 8º - (...)

§ 1º - A gestão de que trata o caput será desenvolvida em conjunto com o Conselho

Estadual do Idoso, cuja atuação consiste na definição de prioridades, sem prejuízo

das competências estabelecidas pela Lei nº 13.076, de 20 de janeiro de 1999.

§ 2º - Não será destinada remuneração à SEDESE em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 3º - 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.”.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.002/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Lar  Espírita  Pai  Chico  de  Aruanda,  com  sede  no

Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/3/2012  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.002/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

Espírita Pai Chico de Aruanda, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em  25/4/2013  e  13/9/2013),  o  art.  39  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,

conselheiros,  assessores,  benfeitores,  mantenedores  e  associados;  e  o  art.  40

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade legalmente constituída e registrada no Conselho Municipal de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.002/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.599/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a entidade Círculo Operário de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  30/11/2012  e  distribuída  às

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

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



785
____________________________________________________________________________

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 3.599/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Círculo Operário de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 27/8/2013), o art. 44 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, sediada no Município de Uberlândia e

registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e  o  art.  42  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.599/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.896/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/3/2013  e  distribuída  às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.896/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Viver e Crescer, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 34 veda a

remuneração  de  seus  dirigentes  e  conselheiros;  e  o  parágrafo  único  do  art.  36

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere, registrada nos Conselhos Nacional ou Municipal de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.896/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.119/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Célio  Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Missionária Amigos da Misericórdia de Rio Pardo de

Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 4.119/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Missionária Amigos da Misericórdia de Rio Pardo de Minas, com sede no

Município de Rio Pardo 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 29/8/2013), o § 3º do art. 6º veda a remuneração de seus diretores, associados,

benfeitores,  conselheiros,  colaboradores,  instituidores ou  equivalentes;  e o  art.  30

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a

entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.119/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da

Misericórdia - Amam -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de

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

Região - Aapip -, com sede no Município de Perdões.

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 4.136/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e Região - Aapip -,

com sede no Município de Perdões.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 17/9/2013), o parágrafo único do art. 30 veda a remuneração de seus diretores,

associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o § 3º do art.

59  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente

reverterá  a  entidade  congênere,  registrada  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 4.136/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.366/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do Campo das

Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A  matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/8/2013  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 4.366/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional dos Produtores Associados do Campo das Vertentes, com sede

no Município de São João del-Rei.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 parágrafo único do art. 35

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere, com personalidade jurídica; e o art. 37 veda a remuneração de

seus diretores e associados.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.366/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.396/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o  Centro Cultural  de  Josenópolis,  com sede no Município  de

Josenópolis.

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 4.396/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Cultural de Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis.

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. 38 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere;  e  o  art.  40  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e

associados.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.396/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.450/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro das Indústrias - ACMBI -, com sede no Município de Bom Sucesso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.450/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  das  Indústrias  -  ACMBI-,  com  sede  no

Município de Bom Sucesso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter  beneficente,  que tem como escopo promover  o bem-estar  dos moradores

dessa localidade, bem como a sua integração.

Com esse propósito, a instituição angaria recursos para atender os moradores mais

carentes, busca parcerias com o poder público e privado na realização de obras para

melhorias do bairro e fomenta campanhas assistenciais, esportivas, educacionais e

de saúde, entre outras.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  em  Bom  Sucesso  pela

Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  das  Indústrias,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.450/2013, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.452/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural  de Educação Social  e

Artística, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.452/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural  de  Educação  Social  e  Artística,  com  sede  no  Município  de  Divinópolis,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo  apoiar  e  desenvolver  ações  e  projetos  nas  áreas  social,  cultural  e

artística, com o fim de promover a inclusão social de segmentos da população que se

encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

Com esse propósito, a instituição oferta serviços, programas, projetos e benefícios

às famílias ou indivíduos no âmbito da proteção social básica, favorece a inclusão de

seus assistidos no mercado de trabalho, fomenta a geração de trabalho e renda por

meio do fortalecimento da cadeia de produção cultural e incentiva o desenvolvimento

social e cultural por meio do empreendedorismo cultural.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Cultural de

Educação Social  e Artística no Município de Divinópolis,  consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.452/2013 , em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.492/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Lava-Pés  e  Medalha

Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/9/2013  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 4.492/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Lava-Pés e Medalha Milagrosa, com sede no

Município de Bambuí.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 31, parágrafo único,

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

entidades assistenciais.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.492/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de outubro 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 4.495/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 530/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à Academia

de Polícia Militar de Minas Gerais, localizada no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 4.495/2013 tem por escopo dar a denominação de Academia de

Polícia  Militar  do  Prado Mineiro  -  APM -  à  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.

Cabe ressaltar que a Lei nº 20.010, de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino

da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  estabelece,  em  seu art.  2°,  que  o

sistema de ensino dessa corporação, que tem por finalidade capacitar  os militares

para o adequado exercício de suas atribuições, é integrado pela Academia de Polícia

Militar de Minas Gerais e pelos Colégios Tiradentes da Polícia Militar. Ainda, em seu

art.  5º,  fixa  que  a  Academia  destina-se  à  formação,  ao  aperfeiçoamento  e  à

especialização dos quadros de oficiais, sargentos e subtenentes da PMMG.

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
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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.

A denominação solicitada pela Polícia Militar tem por finalidade conservar o vínculo

entre a instituição e o Bairro do Prado, em razão da identidade histórica e cultural que

liga ambos.

Cabe ressaltar,  por  fim,  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 Polícia Militar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.495/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.497/2013

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  Cedro,  com  sede no Município  de

Ponte Nova.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.497/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Cedro, com sede no Município 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. 10, § 1º, que as

atividades de seus dirigentes,  conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  34,  §  1º,  que,  na  hipótese  de sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  sem  fins  lucrativos,  com

personalidade jurídica,  sede no  Município  de  Ponte  Nova  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 4.497/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.502/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas Verdes, com

sede no Município de Conceição do Rio Verde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  e  distribuída  às

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

Públicas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.502/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas Verdes, com sede no Município de

Conceição do Rio Verde.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  nos  arts.  4º  e  17,

parágrafo único, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no

art.  19,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.502/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.



798
____________________________________________________________________________

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.509/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK - ACBJK -, com sede no

Município de Guarda-Mor.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.509/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro JK - ACBJK -, com sede no Município de Guarda-

Mor.

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.

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
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consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.509/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

de Guarda-Mor - ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.511/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  e  distribuída  às

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

Públicas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.511/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat -, 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



800
____________________________________________________________________________

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, parágrafo

único, que seus dirigentes e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 20, que,

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

filantrópica sediada no Município de Belo Horizonte.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.511/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.512/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto - Feop -,

com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  e  distribuída  às

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

Públicas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.512/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação  Educativa  de  Rádio  e  Televisão  Ouro  Preto  -  Feop  -,  com  sede  no

Município de Ouro Preto.

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.



801
____________________________________________________________________________

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.  31,  que,  na

hipótese de sua extinção,  o patrimônio remanescente será destinado à Fundação

Universidade Federal de Ouro Preto; e,  no art.  36, que seus dirigentes não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.512/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster, com sede no Município de

Divisa Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.513/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva Divisa Máster, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

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

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no parágrafo

único do art. 27, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro

nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.513/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.522/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva,  com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/9/2013  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 4.522/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Noisinho da Silva, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 § 2º  do art.  15 veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores,

doadores ou equivalentes; e o art. 33 determina que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos,

ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.522/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.524/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista - AAFP -, com

sede no Município de Pompéu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/9/2013  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 4.524/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação do Assentamento da Fazenda Paulista - AAFP -, com sede no Município

de Pompéu.

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.  23  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do

art.  25 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.524/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.528/2013

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 Orquidófila  de  Bambuí,  com sede no Município  de

Bambuí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/9/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

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

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

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

O Projeto de Lei nº 4.528/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Orquidófila de Bambuí, com sede no Município de Bambuí.

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 as

atividades de seus diretores, conselheiros, membros de comissões e associados não

serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  50,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade filantrópica sediada no Município

de Bambuí.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.528/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.536/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor

fabricante de 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.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/9/2013, foi a proposição encaminhada a

esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
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18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como objetivo ratificar regimes especiais de tributação

em matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -  concedidos  ao  contribuinte  mineiro  da  indústria  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.  Esses  regimes  foram  comunicados  pelo  governador  do

Estado, por meio da Mensagem nº 511/2013, publicada no Diário do Legislativo em

30/8/2013.  A  mensagem  encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, com o intuito de demonstrar a necessidade

da adoção de medidas de fomento e de proteção do setor, sujeito a sofrer impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros estados da

Federação, relativamente ao ICMS.

A concessão dos regimes especiais fundamenta-se no art. 32-F da Lei nº 6.763, de

1975,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  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.  O  mesmo  artigo  também  autoriza  a

concessão,  ao  contribuinte  distribuidor  que  promova  operação  subsequente  com

mercadorias  destinadas  a  outros  contribuintes,  de  sistema  de  compensação  que

reduza ou neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Conforme  a  exposição  de  motivos  da  SEF,  os  regimes  foram  precedidos  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 R$1.500.000,00 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 relacionados no
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protocolo de intenções.

Salienta-se que, nos termos do disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro  de  1975,  nas  hipóteses  dos  arts.  32-A a  32-I  da  mesma  lei,  caso  o

regulamento preveja a concessão do benefício por  meio de regime especial,  este

deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos

nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez, faculta ao Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo, essa

medida deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução.

Nos termos do § 6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram. Em cumprimento a esse dispositivo, foi enviada pela SEF a esta comissão

relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 1º trimestre de

2013, em que constam regimes especiais concedidos a empresas do setor.

Somos, portanto, favoráveis às medidas de proteção e de fomento à indústria de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, mantendo o

posicionamento anteriormente declarado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.536/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.538/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de
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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.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/9/2013, foi a proposição encaminhada a

esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem o objetivo de ratificar 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 da

Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhada por meio da Mensagem nº 509/2013,

publicada no Diário do Legislativo em 30/8/2013.

Conforme  o  disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, é facultado

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,
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respectivamente.

O referido benefício, segundo a exposição de motivos, afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição de motivos chama

atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

A exposição de motivos alega que a concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  torna  as  condições  de

concorrência  dos  contribuintes  lá  situados  melhores  do  que  as  dos  contribuintes

localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução nos preços

das mercadorias. Com isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto

em seu território quanto no de nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos

mineiros.

Com  o  intuito  de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da

competição desleal, segundo a exposição, o governo estadual concedeu, 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/ou  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%.

Conforme  pronunciamento  anterior,  consideramos  necessárias  as  medidas  de

proteção  do  setor  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive  calçados  de

segurança,  tomadas  pelo  Poder  Executivo.  Cabe  informar  que  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
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comissão, cumprindo ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.538/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.496/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 532/2013, o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o Projeto de Lei  nº  4.496/2013,  que tem por  objetivo autorizar  o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013 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 4.496/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Monte Belo o imóvel constituído por uma área de 133,90m²,

situado na Rua VII  de Maio, nº 588, Centro, nesse município, registrado sob o nº

2.227,  a  fls.1  do  Livro  2,  no  Cartório  do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de

Muzambinho.

Esse bem foi doado ao Estado pelo Município de Monte Belo, em 1978, para ser

utilizado, exclusivamente, como residência de juízes de direito ou promotores dessa

localidade. Apesar disso, nunca foi utilizado pelo Estado e, atualmente, destina-se ao

funcionamento do Conselho Tutelar da municipalidade.

É importante observar que, no registro do imóvel, não está estabelecida a reversão

do  bem  ao  patrimônio  do  doador  no  caso  de  descumprimento  da  obrigação

estabelecida. Em decorrência disso, a transferência de titularidade do imóvel para o

Município de Monte Belo deve ser efetivada por meio de doação, e não de reversão.
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Para a adequação necessária do texto nesse sentido, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1, que acrescenta à proposição cláusulas de destinação do

bem, em atendimento ao interesse da comunidade; de sua reversão ao patrimônio do

doador  se,  no  prazo  de  três  anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de

doação, for desvirtuada sua utilização; de perda do direito de registrar o bem se, findo

igual  prazo,  não  for  efetivada  sua  transferência;  e  de  fixação  da  obrigação  do

donatário de comprovar o uso do imóvel conforme o previsto nessa autorização.

Cabe ressaltar, por fim, que a autorização legislativa para a alienação de patrimônio

público é exigência do art. 18 da Constituição Mineira e, no plano infraconstitucional,

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.

Conclui-se que o projeto de lei em análise, na forma do Substitutivo nº 1, atende

aos  requisitos  previstos  na  legislação vigente  para a  transferência  de  domínio  de

bens públicos e pode tramitar nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.496/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Belo  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 Monte Belo

imóvel  com  área  de  133,90  m²  (cento  e  trinta  e  três  vírgula  noventa  metros

quadrados), situado na Rua VII de Maio, nº 588, Centro, no Município de Monte Belo,

registrado sob o nº 2.227, a fls. 1 Livro 2, no Cartório  do Registro de Imóveis da

Comarca de Muzambinho.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao

funcionamento do Conselho Tutelar daquela municipalidade.

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

prazo  de  três  anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  for
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desvirtuada sua utilização 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 Monte Belo não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Monte  Belo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, 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.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 540/2013 (encaminhando emendas ao Projeto de Lei

nº 4.189/2013), do governador do Estado - Ofícios e cartão - Questão de Ordem - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.582 a

4.589/2013 - Requerimentos nºs 5.852 a 5.873/2013 - Requerimentos dos deputados

Anselmo José Domingos e Fred Costa - Comunicações: Comunicações da Comissão

de Transporte, da deputada Liza Prado e dos deputados Dilzon Melo, Tiago Ulisses,

Gustavo  Perrella,  Antônio  Carlos  Arantes,  Gustavo  Valadares  e  Dinis  Pinheiro  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Gustavo

Valadares,  Rômulo  Viegas  e  Paulo  Guedes  -  2ª  Parte  (Ordem  do Dia):  1ª  Fase:

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

Palavras do Presidente - Despacho de Requerimentos: Requerimento do deputado

Fred  Costa;  deferimento  -  Questão  de  Ordem  -  Inexistência  de  Quórum  para  a

Continuação dos Trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

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 -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora
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-  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz

Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 540/2013

-  A  Mensagem  nº  540/2013,  que  encaminha  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.189/2013, do governador do Estado, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.009/2013, do deputado Anselmo José

Domingos.

Do  Sr.  Angelo  Oswaldo  de  Araújo  Santos,  presidente  do  Instituto  Brasileiro  de

Museus, agradecendo voto de congratulações por sua posse na presidência desse

instituto,  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  do  deputado  Luiz

Henrique.

Dos  Srs.  Antônio  Martins  Brum,  Eliando  Antonio  de  Aguiar,  Valdivino  de  Souza
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Brandão  e  da  Sra.  Tarcísia  de  Paula  Pereira  da  Costa,  presidentes  da  Câmaras

Municipais  de  Piedade  de  Ponte  Nova,  Rio  Preto,  Carlos  Chagas  e  Comercinho,

respectivamente,  solicitando  a  inclusão  em ordem  do  dia  do  Projeto  de  Lei  nº

1.565/2011. (- Anexem-se ao respectivo projeto de lei.)

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.854/2013, Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Carlos  Samuel  Borges  Cunha,  promotor  de  justiça  da  Comarca  de

Manhuaçu,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.495/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.441/2013, da deputada Liza Prado.

Do  Cel.  PM  Eduardo  César  Reis,  diretor  de  Recursos  Humanos  da  PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.040/2013, do deputado Cabo

Júlio.

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Presidente TJMMG, fazendo considerações

sobre a atuação da Justiça Militar e encaminhando cartilha que ilustra essa atuação

no âmbito do Poder Judiciário do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Eduardo  Dalbosco,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  e  Federativa  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.949/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.096/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Felix  Magno  von  Dollinger,  delegado  de  polícia,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.604/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  FNDE  (7)  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. Gilson Cruz Nunes, presidente da Associação de Servidores Públicos das

Regiões  Norte  e  Nordeste,  solicitando  seja  encaminhado  ofício  às  lideranças

partidárias da Câmara dos Deputados pedindo que se comprometam a apresentar
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requerimento  com  vistas  à  inclusão  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

54/1999 em ordem do dia. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  Helber  Leite  Lopes,  assessor  parlamentar  do  deputado  federal  Aelton

Freitas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.477/2013,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Helvécio Tamm de Lima Filho, diretor superintendente da Autopista Fernão

Dias, prestando informações relativas ao requerimento do deputado Duarte Bechir

encaminhado por meio do Ofício nº 738/2013/SGM.

Do  Sr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  superintendente  de  Investigações  e  Polícia

Judiciária,  encaminhando cópia dos Ofícios nºs 1.605 e 1.873/2013,  da Delegacia

Regional de Polícia Civil de São Lourenço, com informações acerca da situação de

criminalidade na Comarca de Passa-Quatro. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.393/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.136/2013, do deputado Anselmo José

Domingos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.270/2013, do deputado Carlos Henrique.

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.477/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.775/2013,  da

Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Maninho, presidente da Câmara Municipal de Diadema (SP), encaminhando

requerimento aprovado por essa câmara em que se solicita o registro de voto de

congratulações  ao  prefeito  municipal  de  Paula  Cândido  pela  solenidade  de

homenagem a soldados da Força Expedicionária Brasileira.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.864/2012,  da  Comissão  de
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Segurança  Pública,  4.950/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  e  5.165/2013,  da

Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Da Sra. Raimunda Helena Nahum Gomes, chefe de gabinete do Incra, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.299/2013, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.246/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Ronaldo  Vasques,  presidente  do  1º  Tribunal  do  Júri  de  Belo  Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n°  1.604/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Sebastião de Faria Gomes, presidente da Câmara Municipal de Carmo do

Cajuru, agradecendo a realização de reunião da Comissão de Segurança Pública

nesse município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr.  Zezé Perrela,  senador  da  República,  prestando informações relativas  ao

Requerimento n° 5.380/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

CARTÃO

Do Sr.  Jarbas  Soares  Júnior,  procurador-geral  de  Justiça,  agradecendo voto  de

congratulações  pela  sua  posse  no  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,

formulado por esta Casa em atenção a requerimento do deputado Duarte Bechir.

Questão de Ordem

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  falar  de  um

programa muito  importante  lançado  na semana passada,  o  Outubro  Rosa.  É um

programa criado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Lei nº 20.658, de

nossa autoria, que cria um programa de prevenção do câncer no Estado de Minas

Gerais por meio das unidades móveis oncológicas. Serão caminhões adaptados, com

mamógrafo,  mesa para exame ginecológico e equipes treinadas na prevenção do

câncer de mama, que percorrerão todos os municípios mineiros. Em especial os mais

remotos e carentes, nos quais já foi demonstrado por estudos que cerca de 50% das

mulheres acima de 50 anos ainda não têm acesso ao principal aliado do diagnóstico

do câncer de mama, a mamografia. A partir deste mês, essas 10 carretas percorrerão
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todos esses municípios mineiros, realizando exames para todas as mulheres com

mais de 40 anos de idade que ainda não fizeram o exame no último ano. Isso será

importantíssimo para o diagnóstico inicial do câncer de mama, permitindo que todas

as  pacientes  que  eventualmente  estejam  com  os  exames  alterados  sejam

imediatamente encaminhadas a um centro oncológico para aprofundar o diagnóstico,

permitindo a cura com menores  sequelas.  Então,  somente  neste  mês de outubro

serão feitas 120 mil mamografias no Estado, e estão previstas para 2014 cerca de

740 mil. Isso fará com que Minas se torne o segundo Estado no Brasil em que o

diagnóstico  do  câncer  de  mama  e  outros  tipos  de  tumores  é  a  prioridade  da

Secretaria  de  Estado de  Saúde.  Tenho  a  satisfação de ter  contribuído  com esse

programa por meio de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, lei sancionada

pelo governo do Estado em abril deste ano. Essa lei contribuiu de forma decisiva para

que esse projeto  fosse implantado no Estado,  dando oportunidade a todas essas

mulheres que enfrentavam filas para fazer um exame importantíssimo no diagnóstico

do câncer de mama. Estou aqui para dizer essas palavras e da satisfação em ter

participado efetivamente  da  construção e  da  implantação desse projeto  de  lei  na

Assembleia. Muito obrigado.

O presidente - Parabenizamos o Doutor Wilson Batista por sua luta para intensificar,

por meio desse projeto de lei, a prevenção ao câncer, sobretudo o câncer de mama.

Nós nos associamos  a  V.  Exa.  nessa luta.  Parabéns,  e  temos certeza  de que o

governo implantará esse programa

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 4.582/2013

Dispõe sobre a veiculação de propaganda de telefonia móvel nas condições em que

menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhantes cujo objeto seja
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a divulgação ou promoção da utilização de telefonia móvel deverão:

I - explicitar o caráter comercial da mensagem, qualquer que seja a forma ou o meio

utilizado;

II - informar, de forma destacada e apropriada ao veículo de comunicação utilizado,

os limites necessários do seu uso e alerta para os prejuízos que a utilização dos

aparelhos celulares pode trazer ao longo do tempo.

Art. 2º - Os fabricantes de telefones celulares a deverão divulgar mensagens de

advertência  quanto  aos  níveis  de  taxa  de  absorção  específica  (SAR)  que  cada

modelo comercializado irradia na cabeça do usuário, de acordo com a distância, por

escrito, com ilustrações:

I - nas embalagens dos produtos;

II - no manual de operação;

III - nos materiais de propagandas veiculadas.

Art. 3º - Na propaganda a que se refere o art. 1º é vedado:

I - induzir o consumidor a erro quanto a composição e propriedades do produto;

II - induzir o consumo exagerado;

III  -  direcionar  o  consumo a  crianças  e  adolescentes  mediante  a  utilização  de

imagens ou personagens associados a esses públicos, por meio da sua vinculação a

brinquedos, jogos eletrônicos, ou qualquer outros meios.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias contados da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Liza Prado

Justificação: Esta proposição dispõe sobre a propaganda, a publicidade e outras

práticas semelhantes no âmbito do Estado cujo objeto seja a divulgação ou promoção

da utilização de telefonia móvel. Isso porque diversos estudos e pesquisas recentes

são  conclusivos  sobre  os  riscos  à  saúde  humana  em  razão  da  radiação

eletromagnética da telefonia celular.

Tal fato foi detalhadamente exposto na Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais pela pesquisadora e consultora Adilza Condessa Dode no dia 2/10/2013, na
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Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  sobre  a  telefonia,  ouvida  por  meio  de

requerimento desta deputada.

Não obstante, diante dos resultados conclusivos dos estudos e pesquisas sobre o

tema, os demais entes federativos estão se mobilizando. No Estado do Rio Grande

do Sul, a Assembleia Legislativa realizou o Seminário Estadual sobre os Riscos da

Radiação Eletromagnética da Telefonia Celular, em 12 de novembro de 2012. Nessa

oportunidade, o Poder Legislativo rio-grandense-do-sul aprovou uma carta com várias

recomendações para que se evitem os descasos e as ameaças à saúde humana,

animal e ambiental decorrentes da telefonia celular e afins, que ficou denominada

Carta de Porto Alegre.

Entre  as  recomendações,  destacamos  a  que  busca  proteger  as  crianças  e  os

adolescentes que são assediados e usados pela propaganda, que não informa o risco

que eles estão correndo ao usar esse tipo de aparelho. Ao mesmo tempo, os pais

também são pressionados pela mídia e passam a acreditar estarem protegendo os

filhos com um telefone celular quando, na verdade, estão colocando a saúde deles

em risco.

Essa carta foi enviada para autoridades estaduais do Rio Grande do Sul e federais

para que atuem de maneira protetiva e evitem os malefícios claramente descritos

pelas diferentes abordagens dos palestrantes presentes no seminário.

No  entanto,  sabemos  que  isso  não  basta,  pois  os  interesses  econômicos  que

envolvem a telefonia celular têm sido colocados num patamar de maior importância

do que a saúde da população brasileira.

Em razão dos resultados colhidos e recomendações da Carta de Porto Alegre, o

Poder Legislativo do Estado de São Paulo também se manifestou sobre o tema.

A Carta do Seminário sobre os Riscos da Radiação Eletromagnética não ionizante

da telefonia celular traz as seguintes recomendações:

“Os  cento  e cinquenta  participantes  do  Seminário  Estadual  sobre  os  Riscos  da

Radiação Eletromagnética não ionizante da telefonia celular, ocorrido no dia 12 de

novembro de 2012, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,

considerando:

I) a massiva utilização das tecnologias de comunicações sem fio (telefonia celular,
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WiFi, WiMax, Bluetooth, etc.);

II)  as  recomendações  da  Resolução  de  Porto  Alegre,  resultantes  do  Seminário

Internacional sobre radiações não ionizantes realizado em 2009;

III)  que  a  própria  OMS  já  classificou  tais  radiações  (classificação  2B)  como

“possivelmente carcinogênicas”;

IV) que é significativo o número de estudos epidemiológicos estabelecendo nexo

causal  entre  campos de radiações não ionizantes (RNI)  e agravos  à  saúde e  ao

ambiente;

V) que é significativo o número de estudos demonstrando diferentes mecanismos

de ação das radiações não ionizantes nos tecidos biológicos;

VI) que é flagrante e consolidada a existência de poluição eletromagnética nos dias

de hoje e, portanto, a questão deve ser discutida e acompanhada dentro da ótica da

Vigilância  em  Saúde  Ambiental  e  do  Princípio  da  Precaução  para  viabilizar  a

aplicação e  uso da RNI (de forma segura  em relação à  saúde,  o  ambiente e  as

necessidades da vida moderna);

VII)  que  é  fundamental  estabelecer  limites  rigorosos  de  exposição  humana  a

campos eletromagnéticos visando enfrentar  os  desafios  que as  novas tecnologias

apresentam em relação à saúde e ao ambiente, sob pena de degradação do genoma

humano;

VIII)  que  os  sistemas  de  comunicação  móvel  não  estão  restritos  à  legislação

federal, porquanto o problema transcende a questão das telecomunicações, matéria

sobre a qual compete privativamente à União legislar (art. 22, IV, da CF), atingindo a

proteção e defesa da saúde e do meio ambiente (matérias de competência legislativa

comum entre União, estados e Distrito Federal - art. 24, XII, combinado com art. 30, I

e  II,  da  CF)  e,  segundo  entendimento  majoritário,  também  de  competência  dos

municípios;

IX)  que  a  Lei  Federal  nº  11.934/2009  não  ostenta  hierarquia  superior  às  leis

municipais que estabelecem limites mais protetivos à saúde e ao meio ambiente do

que  os  atualmente  preconizados  pela  ICNIRP (International  Commission  on  Non-

Ionizing Radiation Protection);

X) que as frequências próximas a 2,4GHz (p. ex., 4G, WiFi, WiMax, Bluetooth, etc.)
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são aquelas que mais atuam sobre as moléculas de água (uma vez que a molécula

de água ressoa nessas frequências) e que o corpo humano é composto de 70% de

água, em média;

XI) que a Saúde Ambiental deve ser vista como necessidade humana essencial,

direito de cidadania e dever do Estado.

Recomendam:

1. que as autoridades responsáveis pela saúde pública (em todos os níveis), tomem

providências  efetivas visando reduzir  imediatamente a exposição da população às

radiações eletromagnéticas não ionizantes da telefonia celular;

2. que a proposição de legislação no Brasil determine aos fabricantes e operadores

de serviços, que adotem alternativas tecnológicas adequadas visando a redução da

exposição  a  essas  radiações,  p.  ex.,  mediante  a  utilização  preferencial  de

comunicações  em  meios  confinados,  como  fibras  óticas,  cabos  coaxiais,  pares

trançados, tanto em locais de trabalho como em residências, ambientes públicos, etc.,

sendo as comunicações sem fio utilizadas especialmente em casos excepcionais e

emergenciais;

3.  que os fabricantes de aparelhos móveis  (ex.:  telefones celulares) priorizem a

produção  de  aparelhos  isentos  de  microfone  e  de  alto-falante,  de  forma  que  os

usuários utilizem estes aparelhos sempre com fone de ouvido;

4.  que  os  governos,  em  todos  os  níveis,  promovam  ampla  campanha  de

conscientização  da  população,  visando  alertar  para  os  riscos  das  radiações  não

ionizantes e para a importância na redução à exposição desse tipo de poluição;

5. que o governo brasileiro proteja os pesquisadores que buscam evidências ou

comprovação científica dos malefícios da radiação eletromagnética não ionizante da

telefonia celular,  impedindo e punindo o assédio moral sobre os pesquisadores da

área;

6. que seja exigido dos fabricantes e vendedores o fornecimento das informações

de riscos à saúde,  no uso da telefonia celular,  aos compradores dos aparelhos e

afins;

7.  que sejam adotados limites  mais  restritivos  para exposição à radiofrequência

(RF) ao ar livre e para campos de RF internos, ou dentro de residências com limites
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consideravelmente inferiores às diretrizes existentes no Brasil;

8.  que seja proibido o direcionamento de antenas para as residências,  creches,

casas de repouso, hospitais ou quaisquer outras edificações passíveis de ocupação

humana de forma permanente ou não;

9. que seja desestimulado o uso de telefone celular por crianças e adolescentes,

idosos e gestantes;

10.  que  seja  proibida  a  propaganda  e  campanhas  publicitárias  que,  direta  ou

indiretamente,  incentivem  o  uso  do  telefone  celular  por  crianças,  adolescentes,

gestantes e idosos;

11.  que  seja  exigido  o  respectivo  licenciamento  ambiental  para  instalação  de

estações rádio-base (ERBs),  através de órgão integrante  do Sistema Nacional  de

Meio Ambiente (Sisnama), pois a atividade é potencialmente poluidora;

12. que o meio jurídico debata o tema da poluição eletromagnética derivada das

radiações  eletromagnéticas  não  ionizantes  produzidas  pelas  ERBs  de  telefonia

móvel,  estruturando  sistemas  de  controle  legais  para  que  esses  serviços  se

desenvolvam de maneira a não prejudicar a saúde humana e ambiental;

13. que o estado do RS tenha sua própria legislação sobre ERBs, determinando a

proteção dos cidadãos e cidadãs, e do seu ambiente, instituindo normas e padrões

semelhantes à legislação de Porto Alegre (Lei nº 8896/2002);

14. que seja instituído o limite máximo de exposição humana de 0,6V/m em todo o

Brasil, até que novas provas determinem a alteração desse limite de exposição;

15.  que,  se  necessária  a  instalação  de  novas  ERBs,  seja  priorizado  o

compartilhamento de uso das estruturas já existentes, desestimulando-se a instalação

de novas torres, preservando o paisagismo das cidades;

16. que não seja permitido o uso de frequências próximas a 2,4GHz (p. ex., 4G,

WiFi,WiMax, Bluetooth, etc), no território brasileiro;

17.  que  o  Princípio  da  Precaução  e  o  Princípio  da  Prevenção  orientem  as

legislações federal, estaduais e municipais, e as ações governamentais e privadas no

tocante à implantação e fornecimento dos serviços de telefonia celular e afins.”

Sobre a competência do Poder Legislativo estadual, não restam dúvidas sobre a

competência comum da União, estados, Distrito Federal e municípios para legislar
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sobre a matéria, inserida tanto no que tange à proteção do meio ambiente quanto ao

combate à poluição em qualquer das suas formas.

Isso porque a radiação decorrente das antenas de telefonia celular, como também

decorrente dos próprios aparelhos acarretam poluição ao meio ambiente. Poluição

essa  por  ondas  eletromagnéticas  já  com  o  reconhecimento  pacífico  tanto  pela

legislação brasileira quanto pela jurisprudência e doutrina tradicional sobre o tema,

como as de Paulo Afonso Leme Machado, José Afonso da Silva e Édis Milaré.

Sobre  a  competência  do  Legislativo  estadual,  assim  dispõe  a  Constituição  da

República de 1988:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;”.

Não  obstante,  também  é cediço  que  o  objeto  desta  proposição  tange  matérias

atinentes  à  produção  e  ao  consumo de produtos  e  serviços,  bem  como sobre  a

proteção  da  população  na  qualidade  de  consumidora,  além  da  já  citada  matéria

ambiental, temas esses de competência concorrente entre os entes federativos, nos

termos da Constituição da República de 1988:

“Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

XV - proteção à infância e à juventude;

(...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.
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§ 2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados”.

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

nobres pares no sentido de aprovar este projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Saúde e de  Defesa do

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.583/2013

Declara  de  utilidade pública  o  Instituto  do  Brasil  -  IdB  -,  com  no  Município  de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto do Brasil  -  IdB -, com no

Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: O Instituto do Brasil  -  IdB -,  com sede no Município de Contagem,

encontra-se em efetivo funcionamento desde sua fundação em 7/1/2007. Sua missão

é a promoção do ser humano através de ações socioculturais fundadas em valores

universais, buscando qualidade de vida para um mundo melhor. Seus valores são a

dignidade humana, a não discriminação, a igualdade, a equidade e a universalidade.

Para atingir  sua missão e valores, a entidade promoverá a assistência social,  a

defesa e conservação da cultura, do patrimônio histórico e artístico, a educação e a

saúde gratuita, segurança alimentar e nutricional, a preservação do meio ambiente, a

promoção  do  voluntariado,  do  desenvolvimento  econômico-social  e  o  combate  à

pobreza.

Cabe destacar que, conforme o parágrafo único do art. 6º do estatuto, o Instituto do

Brasil não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou

doadores  eventuais  excedentes  operacionais,  brutos  ou  líquidos,  dividendos,

bonificações,  participações  ou  parcelas  do  seu  patrimônio,  auferidos  mediante

exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo



826
____________________________________________________________________________

social.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.584/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Povoado de Barra de

Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Barra de Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas, com sede

no  Município  de  Coronel  Murta,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que

desenvolve importantes trabalhos, contribuindo para o fomento e a racionalização das

explorações agropecuárias, e melhorando as condições de vida de seus associados,

amparando as famílias carentes no combate a fome e a pobreza.

A Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.585/2013

Institui  a  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com  Necessidades

Especiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com

Necessidades Especiais, destinada à realização de exposições, palestras, debates e

outras atividades inerentes a esse profissional.

Parágrafo  único  -  A  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com

Necessidades  Especiais  passará  a  integrar  o  calendário  oficial  do  Estado e  será

comemorada na segunda semana do mês de abril de cada ano.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo instituir a semana do profissional

de segurança pública com necessidades especiais, para incentivar a discussão dos

problemas enfrentados pelos profissionais de segurança pública com necessidades

especiais.

O projeto é de suma importância para a sociedade mineira, em especial para o

profissional  de segurança pública,  seja ele policial  militar,  bombeiro militar,  policial

civil, agente penitenciário ou agente socioeducativo. Em uma recente pesquisa feita

na PMMG, foi constatado somente nessa instituição um total de 1.200 militares com

deficiência.

Assim,  pode-se verificar  a necessidade de aprovação deste  projeto de lei,  para

atender a esses profissionais que sacrificaram sua vida em prol da sociedade mineira.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.586/2013

Determina que todas escolas da rede pública estadual e conveniadas tenham em

seus  quadros  o  auxiliar  de  vida  escolar  -  AVE  -  para  atender  aos  alunos  com

necessidades especiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas da rede pública estadual e conveniadas ficam obrigadas a ter

em  seus  quadros o  auxiliar  de  vida  escolar  -  AVE -  para  auxiliar  os  alunos  com

necessidades especiais.

Art. 2º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de outubro 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A Constituição Federal no ser art. 208, inciso III, determina a obrigação

do  Estado  quanto  ao  atendimento  educacional  especializado  de  pessoas  com

deficiência,  preferencialmente  na  atividade regular  de  ensino.  Entretanto  podemos

verificar que as escolas publicas estaduais não dispõem do auxiliar de vida escolar -

AVE -, deixando os alunos com necessidades especiais abandonados à própria sorte.

O referido projeto de lei  tem como objetivo garantir  os direitos e a dignidade dos

alunos  com  necessidades  especiais  e  o  aceso  à  educação  de  qualidade,  com

acompanhamento de profissional adequado para atender suas demandas durante o

expediente escolar.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.587/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

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  Couto  de

Magalhães de Minas os seguintes imóveis,  situados na Rua Sebastião Gonçalves,

nesse  município,  registrados  a  fls.  292  do Livro  3-X,  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Diamantina:

I - área de 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados), Matrícula nº 21.854;

II - área de 900m² (novecentos metros quadrados), Matrícula nº 21.855.

Parágrafo único - Os imóveis de que trata o  caput destinam-se à construção da

sede  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  e  de  sede  para  reuniões  e

atividades de promoção social e econômica da população quilombola.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.
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Luiz Henrique

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como  finalidade  autorizar  a  doação,  ao

Município de Couto de Magalhães de Minas, de dois imóveis contíguos, com área

total de 2.400m², localizados na Rua Sebastião Gonçalves, nesse município.

A administração municipal pretende utilizar esses bens para a construção da sede

da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e de sede para reuniões e atividades de

promoção social e econômica da população quilombola da região.

Tendo em vista o benefício que essa transferência de domínio trará à população do

município,  especialmente  aos  segmentos  mais  necessitados,  solicito  o  apoio  dos

demais parlamentares 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 4.588/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Magalhães de Minas imóvel com área de 16,0115ha (dezesseis hectares, um are e

quinze centiares),  conforme descrição no Anexo desta lei,  a ser desmembrado de

imóvel com área de 339,4500ha (trezentos e trinta e nove hectares e quarenta e cinco

ares), situado nesse município, e registrado sob o nº 18.728, a fls. 292 do Livro 3-S,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de

órgãos públicos municipais e do programa Horta Cidadã.

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.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Luiz Henrique
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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 1, de coordenadas

N=8000904,2019  e  E=662260,9290,  situado  na  divisa  do  Córrego  Caiaia  com  a

Rodovia MGT-367; deste, segue 193,13m, com azimute 67º52'58”, até o vértice 2, de

coordenadas  N=8000976,9170  e  E=662439,8540,  no  entroncamento  da  rodovia

municipal  para  Amendoim;  deste,  segue  135,12m,  com  azimute  53º29'29”,  até  o

vértice  3,  de  coordenadas  N=8001057,3070  e  E=662548,4600;  deste,  segue

119,70m, com azimute 71º30'45”, até o vértice 4, de coordenadas N=8001095,2630 e

E=662661,9840;  deste, segue 71,59m, com azimute 78º59'54”,  até o vértice 5, de

coordenadas  N=8001108,9270  e  E=662732,2680,  na  divisa  da  Rodovia  MGT-367

com  terrenos  da  UFVJM;  deste,  segue  118,73m,  com  azimute  118º58'40”,  até  o

vértice 6, de coordenadas N=8001051,4230 e E=662836,1450; deste, segue 79,42m,

com  azimute  119º09'22”,  até  o  vértice  7,  de  coordenadas  N=8001012,7270  e

E=662905,5070,  na  divisa  de  terrenos  da  UFVJM  e  Escola  Estadual  Jerônimo

Pontello;  deste,  segue  140,56m,  com  azimute  227º22'50”,  até  o  vértice  8,  de

coordenadas N=8000917,5430 e E=662802,0670; deste, segue 52,60m, com azimute

225º47'27”,  até  o  vértice  9,  de  coordenadas  N=8000880,8620  e  E=662764,3580;

deste,  segue 19,91m,  com azimute  232º55'14”,  até  o  vértice  10,  de  coordenadas

N=8000868,8560 e E=662748,4710; deste, segue 87,97m, com azimute 228º37'24”,

até  o  vértice  11,  de coordenadas  N=8000810,7030 e  E=662682,4560,  na  rodovia

municipal  para Amendoim; deste,  segue 235,37m, com azimute  220º05'41”,  até  o

vértice 12, de coordenadas N=8000630,6480 e E=662530,8630, na divisa de terrenos

da Escola Estadual Jerônimo Pontello com o Rio Manso; deste, segue 293,17m, com

azimute  297º21'48”,  até  o  vértice  13,  de  coordenadas  N=8000765,3990  e

E=662270,4940,  no  encontro  do  Córrego Caiaia  com o  Rio  Manso;  deste,  segue

139,13m, com azimute 356º03'27”, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste

perímetro, perfazendo uma área de 16,0115ha (dezesseis hectares, um are e quinze

centiares).

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como  finalidade  autorizar  a  doação,  ao

Município de Couto de Magalhães de Minas, de imóvel com área de 16,0115ha, a ser
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desmembrado de imóvel com área de 339,4500ha, situado nesse município.

Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio da Fundação Estadual do Bem-Estar do

Menor  -  Febem  -,  com  fulcro  na  Lei  nº  4.177,  de  1966,  que  autorizou  o  Poder

Executivo a instituí-la. Em 1995, a Febem foi extinta por força da Lei nº 11.819, que

cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de

Estado  de  Esportes,  Lazer  e  Turismo  e  dá  outras  providências,  o  que  levou  à

reversão do bem ao patrimônio do Estado.

Atualmente,  o  imóvel  está  ocupado  apenas  parcialmente  pela  Escola  Estadual

Jerônimo Pontello e pela Universidade do Vale do Jequitinhonha - UFVJM -, restando

uma área com prédios ociosos. Diante da dificuldade que o Município de Couto de

Magalhães de Minas tem encontrado para conseguir  imóveis para a instalação de

seus serviços, a administração local pleiteia a doação de 16,0115ha desse terreno,

para  que  possa  ali  instalar  secretarias  municipais,  como a  de  Educação  e  a  de

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Além disso, na faixa de domínio que margeia

o Rio Manso, pretende-se implantar o programa Horta Cidadã, para o atendimento de

cerca de 120 famílias carentes com o cultivo de hortaliças.

Isso  posto,  solicito  o  apoio  dos  demais  parlamentares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- 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 4.589/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Magalhães de Minas o imóvel com área de 4.292m² (quatro mil, duzentos e noventa e

dois metros quadrados), localizado na Rua Demétrio de Souza, nº 680, Bairro Casas

Populares,  nesse município,  registrado sob  a  matrícula  nº  12.335  do  Livro  2,  do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o  caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Professora Emídia de Carvalho e de posto de saúde.
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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 art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2013.

Luiz Henrique

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como  finalidade  autorizar  a  doação,  ao

Município de Couto de Magalhães de Minas, de um imóvel com área de 4.292m²,

localizado  na  Rua  Demétrio  de  Souza,  nº  680,  Bairro  Casas  Populares,  nesse

município.

Desde o ano de 2000, o Estado cedeu esse bem à administração municipal para o

funcionamento da Escola Municipal Professora Emídia de Carvalho, que atende cerca

de 160 alunos do pré-escolar e da educação infantil, em dois turnos.

Desde então, a municipalidade vem realizando ações de reparação do imóvel, mas

detectou  a  necessidade  de  obras  de  manutenção  em  sua  estrutura  física,  da

construção de um muro para garantir  a  segurança dos alunos e da  cobertura da

quadra de esportes.

Assim, para a melhoria das condições de realização das atividades pedagógicas e o

incentivo  de  práticas  desportivas,  é  importante  que o  imóvel  seja  incorporado ao

patrimônio municipal, de forma que possa receber recursos de seu orçamento.

Acrescente-se ainda o comprometimento da Prefeitura Municipal com a continuação

do funcionamento da Unidade Básica de Saúde Geraldo Alves, que ocupa imóvel no

mesmo terreno.

Isso  posto,  solicito  o  apoio  dos  demais  parlamentares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.852/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais pela prisão de um homem por tráfico

de drogas na BR-116, em Teófilo Otoni.
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Nº 5.853/2013,  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 que atuaram em ocorrência próxima à Praça Raul Soares. no centro de

Belo Horizonte, salvando a vida de um jovem que tentou pular da janela do vigésimo

andar.  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 5.854/2013, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja estendido ao 3º-Sgt.

PM Hilton Luiz de Souza o voto de congratulações referente ao Requerimento nº

5.276/2013, tendo em vista que também participou da importante ocorrência; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida  recompensa  ao  referido  militar  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 5.855/2013, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja estendido aos policiais

militares  Sd.  PM  Antônio  José  Viana  e  Cb.  PM  Adriano  da  Silva  os  votos  de

congratulações  referentes  ao  Requerimento  nº  5.323/2013,  tendo  em  vista  que

também participaram da importante ocorrência;  e seja encaminhado ao Comando-

Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos

referidos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.856/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de

Polícia Militar, que atuaram em ocorrência em Lagoa Santa, que resultou na prisão de

uma pessoa e na apreensão de porções de maconha e "crack", balança de precisão,

éter,  material  usado  para  embalar  entorpecentes  e  quase  R$  40.000,00;  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 5.857/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência em Sete Lagoas que resultou na prisão de

nove pessoas e na apreensão de um revólver calibre 38, celulares, munições, R$

920,00 e 100Kg de maconha;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG
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pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.  (-  Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  5.858/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para que seja concedido ao Sr. Michel

Miguel Elias Temer Lulia, vice-presidente da República, o título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais.

Nº  5.859/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

flexibilizada a  forma como os  servidores  estaduais  podem  gozar  férias-prêmio.  (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.860/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pouso Alegre pelo aniversário desse Município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.861/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

doação de cadeiras de rodas motorizadas a pessoas com idade superior a 10 anos,

com alguma deficiência física e renda familiar de até R$3.000,00. (- À Comissão da

Pessoa com Deficiência.)

Nº 5.862/2013, do deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Gabinete Militar  do Governador pelo cinquentenário de sua

criação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.863/2013,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  cópia  da  denúncia  de  Maria

Aparecida Borges, apresentada em audiência pública realizada por essa Comissão

em 25/9/2013, que teve por finalidade debater a degradação ambiental no Município

de Divinópolis e o prejuízo à saúde da população provocados pelo exercício irregular

de atividades  de siderurgia da  empresa Cosifer,  e  pedido  para  que envie a essa

comissão cópia dos documentos mencionados na denúncia relativos à existência de

poluição  sonora  e  ambiental  provocada  pela  referida  empresa  no  Município  de

Divinópolis,  informações sobre o termo de ajustamento de conduta que permitiu  a
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reabertura da empresa e o reinício da emissão de poluentes e resposta a todos os

questionamentos contidos na denúncia. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.864/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Lycio  Cadar,  ex-cônsul  da  Síria  em  Belo

Horizonte, ocorrido em 6/10/2013, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.865/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que seja incluído, no Programa

Caminhos de Minas, o trecho de estrada que liga os Municípios de Aiuruoca a Alagoa

e a pavimentação do referido trecho. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.866/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

pesar pelo falecimento do Sr. Marcos de Siqueira Nacif, ex-prefeito de Coromandel,

ocorrido em 4/10/2013, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.867/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência da ANTT pedido de providências para viabilizar a transposição da

linha férrea,  a  instalação de cancelas  e  de pontos de  manutenção e manobra,  a

retirada  do  desvio,  a  indenização  aos  moradores  prejudicados,  a  diminuição  da

velocidade,  dos apitos  sonoros,  do peso excessivo dos  vagões e do acúmulo  de

sujeira às  margens  da rodovia,  bem como a  doação  dos  imóveis  pertencentes à

antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA - para o Município de

Carmo do Cajuru e a regularização da dívida da FCA, decorrente da não instalação

de passagens de nível.

Nº 5.868/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Supram do Alto São Francisco pedido de providências para suspender o termo de

ajustamento de conduta firmado entre a empresa Cosifer e essa superintendência,

com a consequente paralisação das atividades dessa empresa até o cumprimento

das condicionantes ambientais e da legislação ambiental.

Nº 5.869/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  interceder  junto  às  empresas

siderúrgicas  e  fundições  do  Município  de  Divinópolis  para  que  elas  custeiem  a

instalação  de  estações  de  monitoramento  da  qualidade  do  ar  modernas  e

automáticas  e  que  enviem  os  dados  apurados  diretamente  à  Secretaria  de  Meio
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Ambiente e à prefeitura desse município.

Nº 5.870/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a instalação em pontos

críticos do Município de Divinópolis de estações de monitoramento de qualidade do

ar, modernas e automáticas, para verificar as emissões de partículas poluentes por

siderúrgicas e fundições em funcionamento nesse município.

Nº 5.871/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a manutenção da MG-4, no

trecho que liga os Municípios de Bela Vista de Minas e João Monlevade, em uma

extensão de aproximadamente 2km.

Nº 5.872/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência do DNIT pedido de providências para viabilizar a transposição da

linha férrea,  a  instalação de cancelas  e  de pontos de  manutenção e manobra,  a

retirada  do  desvio,  a  indenização  aos  moradores  prejudicados,  a  diminuição  da

velocidade,  dos apitos  sonoros,  do peso excessivo dos  vagões e do acúmulo  de

sujeira às  margens  da rodovia,  bem como a  doação  dos  imóveis  pertencentes à

antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA - para o Município de

Carmo do Cajuru e a regularização da dívida da FCA, decorrente da não instalação

de passagens de nível.

Nº 5.873/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  incluir  no  programa

Caminhos  de  Minas  a  estrada  que  interliga  os  Municípios  de  Capetinga  e  São

Sebastião do Paraíso, passando por Goianazes, na região Leste do Estado.

Do deputado Anselmo José Domingos em que solicita seja encaminhado à Mesa da

Assembleia pedido de providências para que seja transferida a data de pagamento

dos servidores da Casa para o último dia útil de cada mês. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à presidência requerimento do deputado Fred Costa.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Transporte,  da deputada Liza  Prado e dos deputados Dilzon Melo,  Tiago Ulisses,

Gustavo Perrella, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Valadares e Dinis Pinheiro.
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Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  deputado  Hely

Tarqüínio,  nobres  colegas,  senhoras  e  senhores,  é  uma satisfação  voltar  a  esta

tribuna para informar aqui a nossa filiação ao PSDB, o Partido da Social Democracia

Brasileira.  Fui  prefeito  por  esse  partido,  por  dois  mandatos.  Agora  posso  a  ele

retornar na minha vida pública, como deputado estadual, e continuar na defesa do

governo Anastasia e do nosso ex-governador Aécio Neves, que transformou Minas

Gerais.  Essa  transformação  continua  a  ser  realizada  pelo  nosso  governador

Anastasia. Temos uma bancada de deputados que promove o desenvolvimento da

nossa Minas Gerais.

Confesso que me sinto  muito  honrado  e  feliz,  porque foi  com o  PSDB,  com o

governo Aécio Neves, que vimos mais de 220 cidades realizando o seu maior sonho,

a tão almejada chegada de uma rodovia pavimentada. Deputado Rômulo Viegas, V.

Exa. sabe quanto isso é importante para uma cidade. Também fui prefeito de uma

cidade pequena, Jacuí, que por muitos e muitos anos não teve rodovia asfaltada. No

meu mandato,  tivemos a felicidade de recebê-la.  O povo de uma cidade que não

possui rodovia asfaltada fica com autoestima baixa. O estudante que vai para outra

cidade chega sujo de poeira.  Na época das chuvas,  chega sujo de barro.  Muitas

vezes  nem  chega  porque  o  carro  fica  encravado.  O  governo  Aécio  e  o  governo

Anastasia fizeram com que esse sonho se realizasse, junto com o Carlos Melles, que

é o secretário de Obras, meu grande parceiro. Ele é do Democratas; eu, do PSDB,

mas sempre muito juntos e leais.

Deputado Rômulo Viegas, a minha região - Sul de Minas, Jacuí, São Sebastião do

Paraíso - não tem um prefeito, de qualquer partido que seja, que não reconheça o

trabalho  do  governador  Aécio  e  do  governador  Anastasia.  Trouxemos  o  grande

projeto de um partido que possui homens de peso, como Pimenta da Veiga, que tem

uma história muito bonita, como parlamentar e como prefeito de Belo Horizonte, e

como Marcus  Pestana,  presidente  do  nosso PSDB.  Tive  a  felicidade  de  ter  sido

amparado  pelo  amigo,  deputado  Carlos  Mosconi,  grande  referência  para  minha

região de Poços de Caldas. Ele é um homem que tem uma história de trabalho e de
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luta na defesa da saúde.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Antônio Carlos

Arantes. Quero parabenizá-lo e reconhecer publicamente o trabalho que V. Exa. faz a

favor de Minas Gerais, sobretudo na sua região. V. Exa. atua em várias comissões

nesta  Casa,  em  especial  na  Comissão  de  Política  Agropecuária,  realizando  um

trabalho  diferenciado,  sério  e  honesto.  Agora  V.  Exa.  vem  enriquecer  também as

fileiras tucanas, as fileiras do PSDB e a nossa bancada no Parlamento de Minas.

Conheço algumas pessoas da sua região, e todos elogiam e reconhecem o seu

trabalho. Isso acontece não apenas lá, mas em toda Minas Gerais. Passei a admirá-lo

porque tive o prazer de conviver com V. Exa. na Comissão de Política Agropecuária,

de  que é  Presidente.  Sei  do  seu interesse e  da  sua dedicação a  essas  causas.

Portanto, estamos muito felizes com sua vinda para o PSDB. Torno público o assunto

para que todos que nos acompanham e a população saibam que o PSDB, cada vez

mais, arregimenta homens de bem, de peso e de família, como é o perfil de V. Exa.

Parabéns. Continue trabalhando bastante. Tenho a certeza de que no ano que vem

seus eleitores vão lhe dar uma votação altamente expressiva em reconhecimento ao

trabalho realizado.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado, deputado Rômulo Viegas. Temos

esperança de um Brasil melhor, que tenha uma máquina pública enxuta, que tenha

um planejamento de 4, 10 e 20 anos e que o dinheiro público chegue ao povo. Parece

um sonho, mas não é. Essa é a realidade de Minas Gerais. O Estado tem um governo

que planeja,  executa,  faz acontecer  e  beneficia o povo.  Portanto,  vejo  uma nova

abertura para meu trabalho com essa filiação ao PSDB.

Espero conseguir muitas coisas boas para o Estado e a nossa região, que também

tem problemas. Tem acontecido muita coisa positiva, mas ainda temos problemas.

Fazemos divisa com o Estado de São Paulo. Infelizmente, a bandidagem, pessoas

que nem sempre são bem-vindas ao nosso estado, pessoas que não representam o

povo  paulista,  que  é  um  povo  bom,  trabalhador  e  ordeiro,  entram  em  Minas  e

cometem violência, roubos e assaltos. Nós, do PSDB, temos de continuar batalhando

para  cercar  e  proteger  nossos  produtores,  nossas famílias  e  nossas cidades.  Há

problemas  também  com  a  economia  regional.  O  café,  que  é  a  mola  de
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desenvolvimento do Estado e até do País, é o que mais pesa, porque, quando se olha

a balança comercial do Brasil, o que pesa é o setor agropecuário. Em Minas Gerais,

não é diferente. O café tem representatividade muito grande. Mais de 1 milhão de

empregos dependem da cafeicultura em Minas Gerais; mais de 400 cidades mineiras

têm  no  café  sua  principal  atividade  econômica.  Vejo  o  café  em  uma  crise

complicadíssima e as cidades em decadência. Se não houver uma reação rápida do

governo  federal  para  praticar  políticas  confiáveis  e  efetivas,  que  façam  chegar

recursos  ao  bolso  do  produtor  rural,  o  empobrecimento  das  nossas  cidades será

ainda mais acelerado. É uma pena que o governo federal não entenda de política de

proteção ao setor agropecuário. O brasileiro produz todos os anos. Essa é a intenção

do  Brasil.  Todos  sabemos  que  o  produtor  produzirá  hoje,  amanhã  e  continuará

produzindo depois, mas não há política de curto, médio e longo prazos. Se houvesse

essa política,  o  produtor  não estaria  enfrentando  dificuldades.  O  resultado é  que

muitos e muitos produtores vão saindo do ramo, da atividade, que vai ficando nas

mãos de grandes produtores, muitas vezes de grandes empresas.  Vai  saindo das

cidades, das montanhas, e vai a outras regiões que tem outras potencialidades e não

precisariam do café. Elas poderiam concentrar-se em atividades como milho, soja,

feijão,  girassol  e  uma  série  de  outras.  Mas,  na  região  de  montanhas,  as

oportunidades,  as  potencialidades  agropecuárias  são  menores.  Ter  pastagem  em

uma área de morro não é viável economicamente. Ter café na área de montanha,

com o preço a R$260,00, R$220,00, também não é viável.

Antes,  havia  café  até  de  R$180,00,  que  não  dava  uma  bebida  boa.  Café  de

qualidade custando R$260,00 não paga o custo de produção.

Ontem, a televisão abordou o trabalho escravo, em que as pessoas trabalham e

não recebem. O poder público federal está praticando trabalho escravo, sim, com os

produtores  que  plantam,  colhem,  mas  seus  produtos  não  têm  preço  justo,

remunerável. Eles ficam no prejuízo. Isso também é trabalho escravo. Vemos com

grande  preocupação  a  situação  do  setor  agropecuário,  principalmente  nossa

cafeicultura.

O deputado  Bosco (em  aparte)  -  Caro  deputado Antônio  Carlos  Arantes,  quero

aparteá-lo exatamente para ser solidário ao seu pronunciamento. Nosso estado prima
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por uma economia pujante. Sabemos que grande parte dos avanços econômicos no

nível mundial se deve, e muito, ao agronegócio, principalmente ao produtor de café,

sejam pequenos, médios ou grandes. Hoje, lamentavelmente, é com muita tristeza

que  vemos  a  realidade  que  eles  vivem,  pois  não  conseguem  preço  justo  que

assegure, no mínimo, o custo de produção. Como V. Exa. disse, os produtores não

têm saída a não ser vender suas terras. Isso está acontecendo País afora.

Agora há pouco tivemos a grande feira internacional do café, realizada em Minas

Gerais,  por  esforço  do  nosso  governador  Anastasia  e  do  nosso  secretário  de

Agricultura,  Elmiro  Nascimento.  Esse  evento  demonstrou  realmente  o  grande

potencial e acima de tudo a qualidade do nosso café, incluindo o do cerrado. E não

vemos garantia  mínima do governo federal  para  que os produtores resgatem sua

autoestima  e,  sobretudo,  seu  crédito.  O  que  vemos  na  nossa  região  do  Alto

Paranaíba,  em  Campos  Altos,  são  os  produtores  vendendo  suas  propriedades.

Lamentamos  muito  que  isso  esteja  acontecendo,  porque  são  pessoas  que

acreditaram, deixaram de enveredar por outros segmentos agrícolas justamente para

investir no café e ajudar a economia do País. Portanto, quero ser solidário com esses

produtores, pessoas do bem que não estão encontrando o eco necessário, sobretudo

uma política federal que garanta a produção. Eis o nosso reconhecimento a esses

heróis que, lamentavelmente, estão endividados, vendendo a sua produção, não para

manter suas propriedades, mas para pagar as contas. Obrigado.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, deputado Bosco.

O deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Caro deputado Antônio Carlos Arantes,

agora meu colega de partido, além de amigo de longa data. É uma honra e grande

satisfação  tê-lo  conosco  nas  hostes  do  PSDB.  Quero  cumprimentá-lo  por  sua

manifestação em defesa do agronegócio, da agricultura brasileira, especialmente do

café.

Somos do Sul de Minas, região que tradicionalmente é a maior produtora de café do

País  não  somente  em  termos  de  quantidade  e  qualidade,  mas  também  de

longevidade. O café está lá há mais de 100 anos. Esse produto é um pouco nômade,

vai de um lugar para outro, já percorreu vários estados do Brasil. Mas, de fato, ele

chegou ao Sul de Minas e não saiu mais, representando a nossa mais importante,
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mais expressiva e tradicional economia.

Quero  lamentar  juntamente  como  V.  Exa.,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a

situação da cafeicultura nacional, a situação do setor de café no País. Infelizmente há

um  descaso  do  governo  federal  em  relação  a  essa  tão  importante  e  tradicional

economia do nosso país. Lamentavelmente, todo o trabalho feito em Brasília junto ao

Ministério  da  Agricultura,  ao  Ministério  da  Fazenda  e  à  própria  Presidência  da

República para que alguma luz pudesse ser acesa no sentido de melhorar a situação

dos cafeicultores, dos produtores e dos trabalhadores de café em nosso país não

surtiu efeito. Vemos, então, o café continuando nessa saga de descida de preço e de

preços totalmente aviltados, que não permitem a remuneração de maneira alguma do

trabalho  insano  dos  produtores  e  trabalhadores  em  nosso  país.  Portanto,

configurando-se uma crise de proporções gigantescas, ainda não começamos a sentir

o problema para valer, porque as coisas começam a acontecer a partir de agora. As

dívidas vão aumentando, e os produtores vão fazendo frente ao pagamento desses

encargos  sem  ter  condições  de  fazê-lo.  Por  outro  lado,  não  se  vê  nenhuma

compreensão do governo relativamente a essa economia.

Quando  os  bancos  estão  em  crise,  os  governos  sempre  acenam  com  uma

possibilidade; quando a indústria está em crise, o governo também acena com uma

possibilidade; mas quando o café e a agricultura estão em crise, não há nenhuma

alternativa, nenhuma solução proposta pelo governo.

Continuaremos  batalhando.  Os  cafeicultores  são  muito  criativos.  Algumas

cooperativas saem com um bom trabalho,  criando nichos de mercados diferentes,

café de qualidade, café gourmet, estimulando até uma agregação maior de valores ao

produto aqui em nosso chão brasileiro. Mas, isso tudo, meu caro deputado Antônio

Carlos  Arantes,  neste  momento,  não  será  suficiente.  Não  é  preciso  que  haja

realmente  uma  ajuda  despudorada.  Os  cafeicultores  querem  uma  compreensão,

querem um tempo, querem um alongamento, enfim, querem preço e melhor garantia

para que o seu trabalho, pelo menos,  possa ser remunerado e para que possam

continuar nessa atividade, porque ela é importante para o nosso país.

Então, cumprimento V. Exa., manifesto aqui a minha solidariedade ao seu trabalho

e  ao  seu  pronunciamento,  especialmente  em  relação  aos  produtores  de  café  do
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nosso país. Muito obrigado, deputado.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, deputado Carlos Mosconi,

grande parceiro também da cafeicultura.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que a presidenta veio a Varginha e sinalizou que

iria  comprar  3  milhões  de  sacas.  Infelizmente,  o  que  o  governo  federal  fala  não

repercute. O preço até caiu e só não caiu mais porque o dólar subiu - senão, teria

caído mais ainda. Então, se não houver ação de governo com seriedade e respeito ao

produtor, infelizmente o produtor continuará na penúria. Mesmo que o preço do café

suba agora, tantos e tantos produtores já perderam os seus bens, já perderam suas

propriedades  e  já  estão  tão  endividados  que  não  têm  mais  café  para  vender.

Precisamos agir e pensar no momento e também no futuro.

Para  encerrar,  quero  cumprimentar  o  nosso  governador  Anastasia  e  o  nosso

secretário Elmiro Nascimento, que promoveu o grande encontro internacional do café.

Depois de 50 anos em Londres, pela primeira vez no Brasil, em Belo Horizonte, pode-

se promover fortemente a cafeicultura mineira e brasileira. Mas é uma pena que o

governo federal,  que deveria estabelecer preço justo para o nosso cafeicultor, não

tem cumprido a sua parte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

o que me traz à tribuna hoje é um bom motivo, são boas notícias, em especial para a

minha principal região, onde milito politicamente, do Centro-Nordeste mineiro. Mas

antes de iniciar o meu pronunciamento, irei conceder um aparte ao colega deputado

Rômulo Viegas.

O  deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Gustavo

Valadares. Como fiz anteriormente com o deputado Antônio Carlos Arantes, quero

também parabenizá-lo por ingressar nas fileiras tucanas e, com isso, fazer com que a

fileira tucana brilhe cada vez mais no cenário do Estado, no cenário brasileiro.

V.  Exa.,  que  é  um  parlamentar  de  várias  alçadas  aqui  na  Assembleia,  faz  um

trabalho  extremamente  positivo,  defendendo a  bandeira  do  Estado e as  questões

sociais  e,  claro,  sendo um dos soldados de frente do  senador  Aécio Neves  e do
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governador Anastasia. V. Exa. várias vezes desta tribuna defendeu de forma enfática

o  governo  do  PSDB,  como  também  fazemos  com  extrema  convicção,  porque

reconhecemos que esse governo fez várias modificações a favor da população de

Minas e desenvolveu vários projetos favoráveis, colocando Minas Gerais como um

Estado de ponta e que contribui de forma expressiva para a balança comercial do

Brasil.

Portanto, seja bem-vindo ao PSDB. Tenho certeza de que V. Exa. contribuirá muito

para que o nosso governo continue nessa caminhada de vitórias aqui  em Minas,

estendendo-se também para o solo da pátria.  Veremos o sonho dos mineiros ser

realizado. Tancredo Neves não teve condições de assumir o governo do País, mas

agora  temos  uma  condição  extremamente  favorável  de  colocar  o  senador  Aécio

Neves, nosso líder, no comando desta nação. Parabéns. Seja bem-vindo ao ninho

tucano.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Muito  obrigado,  deputado  Rômulo  Viegas.  É

também motivo de grande satisfação fazer parte agora do PSDB, partido do qual,

tenho orgulho de dizer, meu pai foi fundador, no final da década de 1980, juntamente

com  grandes  nomes  da  política  nacional,  em  especial  da  política  mineira,  como

Pimenta da Veiga, Aécio, Octávio Elísio, Geraldo Pereira Sobrinho e tantos outros.

Mas o motivo principal deste pronunciamento, Sr. Presidente, é porque no próximo

dia 17/10/2013, em Governador Valadares, numa solenidade que terá a presença do

Antonio Augusto Anastasia, governador do Estado, teremos o anúncio da inclusão de

inúmeros municípios na área de abrangência do Idene, que é, na verdade, o braço

operacional  da  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Venho hoje a esta tribuna para comemorar.

Alguns parlamentares desta Casa,  junto com este parlamentar que agora está na

tribuna,  ajudaram  a  convencer  o  governo do Estado da necessidade da inclusão

desses municípios na área de abrangência do Idene e, consequentemente, na área

de abrangência da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas.

Em 2003, Sr. Presidente, assim que tomei posse como deputado no meu primeiro

mandato - naquela época ainda era cabeludo, deputado Doutor Wilson Batista, mais
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jovem; os cabelos da barba ainda não estavam brancos, então, eu podia usar um

cavanhaque -, redigi, juntamente com o Alberto Pinto Coelho, hoje vice-governador do

Estado e na época deputado e líder de governo desta Casa, um estudo que se chama

“A  quebra  de  um  tabu”,  que  na  verdade  tive  a  oportunidade  de  apresentar

pessoalmente, à época, ao governador Aécio Neves, hoje senador. Demonstrei a ele

a  necessidade  de  inclusão  desses  municípios.  Quando  do  estudo,  fizemos  a

reivindicação para incluir municípios de duas microrregiões nessa secretaria que era

recém-criada,  os  municípios  da  Associação dos Municípios  da  Bacia  do  Suaçuí  -

Ambas - e os municípios da Associação do Médio Espinhaço - AME. Para ser mais

claro para aqueles que não entendem, a Ambas engloba os municípios do entorno de

Guanhães, indo até Água Boa, Santa Maria do Suaçuí, e a AME, os municípios de

Conceição do Mato Dentro, Serro, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas.

Naquela oportunidade, em março de 2003, entreguei ao governador Aécio, à época,

esse  estudo  que,  entre  outras  coisas,  trazia  dados  que  comprovavam,  deputado

Doutor  Wilson,  que  as  nossas  regiões,  essas  duas  microrregiões,  careciam  dos

investimentos  e  do  olhar  cuidadoso que o Estado começava a  ter  pelo  Norte  de

Minas, pelo Jequitinhonha e pelo Mucuri, pois elas tinham as mesmas características,

e ainda as têm. E hoje é até pior, porque, depois de 10 anos da criação da secretaria,

10 anos em que o governo gasta muito mais investimento nessas regiões - e que

fique claro que é por justiça -,  gasta-se três vezes mais nas regiões do Norte de

Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri do que nas outras áreas que já possuem um

desenvolvimento muito maior.

Eu queria  sensibilizar  o  governador,  o  governo,  no  sentido  de  que  essas  duas

microrregiões também precisam fazer parte dessa secretaria. E eu o fiz comparando

dados, que mostravam que o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, principal

índice e que serve de base, de comparação para a situação de desenvolvimento e

qualidade de vida dos municípios, das regiões da Ambas e da AME eram iguais e, por

vezes, deputado Rômulo Viegas, piores que o dos municípios do Jequitinhonha, do

Mucuri e do Norte de Minas. Só que eles ficavam maquiados, porque, quando esses

municípios eram tomados macrorregionalmente por estudo, ou estavam incluídos na

macrorregião do Vale do Rio Doce, onde se incluía conjuntamente a região do Vale do
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Aço, composta por quatro municípios que apresentam uma realidade muito diferente

das demais, e que, por consequência, acabavam manchando um pouco a realidade

da região, pois subiam a média do IDH regional; ou então os municípios faziam parte

da macrorregião central, que incluía, aliás, Belo Horizonte na Região Metropolitana,

também aumentando a média do IDH, desvirtuando um pouco a realidade da maioria

dos municípios.

Depois  de  10  anos  de  muita  luta,  lembro-me  das  conversas  com  o  deputado

Bonifácio Mourão e dos seus discursos, que sugeriam a exclusão dos municípios do

Vale  do  Rio  Doce,  da  região  do  Vale  do  Aço,  criando-se  duas  regiões  macros,

diferentes, para que os estudos fossem realizados sem essa maquiagem feita pelo

IDH dos municípios do Vale do Aço. Lembro-me também de outros parlamentares e,

como já disse, do atual vice-governador Alberto Pinto Coelho; de ex-parlamentares;

do ex-deputado Olinto Godinho, que foi solidário conosco naquele momento. Enfim,

lembro-me  também  de  outros  mais  que  militaram  e  militam  politicamente  nessas

regiões, sabendo da necessidade de inclusão desses municípios.

Pois bem, 10 anos se passaram. Então, depois de muita luta, com a sensibilidade

deste governo e do governador Anastasia, teremos, no próximo dia 17, numa grande

solenidade em Governador Valadares, o anúncio da inclusão de diversos municípios

na área de abrangência do Idene e, por consequência, na Secretaria Extraordinária

do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

Gostaria apenas de ler  os  nomes dos municípios onde milito politicamente,  dos

quais conheço as necessidades, sei das aflições do seu povo, da necessidade de um

olhar  carinhoso por  parte  do  poder  público  estadual  e  federal  para  que façamos

daquela região uma região mais próspera. Por conta disso, vou ler o nome desses

municípios: Água Boa, Braúnas, Cantagalo, Carmésia, Coluna, Coroaci, Divinolândia

de Minas, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Guanhães, José Raydan,

Materlândia, Paulistas, Peçanha - terra de minha querida mãe -, Sabinópolis, Santa

Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Sardoá, São João Evangelista, São José

do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Senhora do Porto e

Virginópolis. E mais os municípios pertencentes à AME, à época em que fizemos esse

estudo da quebra de um tabu, e que serão incluídos agora: Rio Vermelho,  Santo
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Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Serro. Todos esses municípios passarão a

integrar  essa área de abrangência do Idene.  Essa é uma grande vitória  regional.

Tenho certeza de que os frutos serão colhidos num futuro próximo. É bom que fique

claro que os resultados não surgirão do dia para a noite, não há fórmula milagrosa.

Há uma necessidade de se ter um olhar carinhoso, um olhar especial para com

essa região, assim como tivemos e temos com o Norte de Minas, Jequitinhonha e

Mucuri. Tivemos lá um desenvolvimento esplendoroso ao longo dos últimos 10 anos

por  causa desse olhar  carinhoso e  cuidadoso do governo  do  Estado e  do  poder

público  estadual.  E  espero  que  tenhamos  agora  com  esses  novos  municípios

incluídos.

Deputado Mourão, antes de lhe conceder aparte, faço um convite ou quem sabe até

uma convocação a todos os colegas desta Casa para estarem conosco no dia 17 de

outubro,  em  Governador  Valadares,  para  juntos  e  de  pé  parabenizarmos  o

governador do Estado, Antonio Augusto Anastasia. Vamos agradecer-lhe de pé e ao

governo do Estado por esse gol de placa que vai surtir efeito na nossa Guanhães, na

nossa Peçanha, na nossa Cantagalo - não é mesmo, Mourão? -, no nosso São José

do Jacuri, no nosso Frei Lagonegro, em Rio Vermelho, cidades que precisam desse

olhar carinhoso. Concedo aparte a um dos tantos batalhadores desta Casa daquela

época  quando  tínhamos  um  sonho,  que  hoje  e  no  próximo  dia  17  se  tornará

realidade. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, V. Exa.

está  abordando  um  tema pelo  qual  estamos  lutando.  Eu,  particularmente,  estou

lutando há mais de 10 anos, desde que falávamos da criação do Vale do Aço ou da

separação do Vale do Aço do Vale do Rio Doce. O Vale do Aço inclui Ipatinga, Belo

Oriente  e  a  região  de  Timóteo,  que  tem  grandes  indústrias  e  é  uma  região

extremamente rica. Já o Vale do Rio Doce é uma das regiões mais pobres e mais

carentes de Minas Gerais; é a quarta mais pobre. Batalhamos intensamente para que

houvesse essa  separação,  para  que fossem programas  de  amparo  e  ajuda para

aquela  região  do  Vale  do  Rio  Doce  com  mais  de  uma centena  de municípios  e

também para que eles tivessem programas especiais de investimentos. Assim como

temos  a  secretaria  especial  para  o  Norte,  Jequitinhonha  e  Mucuri,  há  também  a
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necessidade de um programa de amparo e assistência àquela região. Por fim, depois

de tanto batalharmos, o governador Anastasia resolveu incluir todas aquelas cidades,

cerca de 71 cidades, no Idene.

Agora,  como  V.  Exa.  muito  bem  assinalou  -  e  fez  o  convite  -,  o  governador

Anastasia  estará  em  Governador  Valadares,  no  dia  17  próximo,  às  11  horas  da

manhã, possivelmente no Clube Filadélfia, para receber todos os prefeitos, todas as

pessoas interessadas, todos os municípios que serão incluídos, a fim de comunicar-

lhes  a  sua  inclusão  no  Idene.  Essa  inclusão  implicará  melhoria  acentuada

principalmente  de  cunho  social  para  todos  aqueles  municípios.  Vários  programas

serão contemplados. Por exemplo, o programa Leite pela Vida, que é a distribuição

de leite para as pessoas mais carentes, incluindo mulheres grávidas e crianças de até

dois anos. Atualmente, Montes Claros distribui milhares e milhares de litros de leite

porque está incluída no Idene e na Sudene.

Da mesma forma há programas de apoio ao produtor rural, como a distribuição de

resfriadores  de  leite,  que  vão,  com  certeza,  beneficiar  os  menores  produtores.  A

agricultura  familiar  será  sobremaneira  beneficiada.  Haverá  também  programas  de

alfabetização de jovens e de adultos e assim tantos outros que irão melhorar cada

vez mais o índice de desenvolvimento humano - IDH - daquela região. Os municípios

pertencentes ao Idene, principalmente os do Norte de Minas, têm melhorado, e, com

certeza, essa medida do governador Antonio Augusto Anastasia de incluir os nossos

municípios no Idene vai trazer melhorias consideráveis. Posso dizer, aparteando e

agradecendo  a  V.  Exa.,  que é  um  marco histórico  no  desenvolvimento  da  nossa

região.

O deputado Gustavo Valadares* - Presidente, vou tomar apenas 30 segundos do

tempo  já  excedido.  Agradeço  ao  deputado  Bonifácio  Mourão  e  quero  dizer  que

vencemos  a  batalha,  mas  não  vencemos  a  guerra.  Para  vencermos  a  guerra,

precisamos melhorar os índices de desenvolvimento humano, aumentar a queda de

mortalidade  infantil,  melhorar  a  qualidade  da  educação  regional,  que  já  vem

melhorando ao longo dos anos, mas ainda precisa ser olhada com mais carinho. E,

mais do que isso, precisamos tentar sensibilizar os empresários mineiros e brasileiros

para levarem àquela região grandes empresas e indústrias que ajudem na produção
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de emprego e renda, que é aquilo de que a região necessita muito.

Fato é que precisamos comemorar  esta que,  sem dúvida,  é uma das melhores

notícias  que  a  nossa  região  já  recebeu:  a  inclusão  na  área  do  Idene  desses

municípios,  que,  como  consequência,  receberão  um  olhar  mais  cuidadoso  e

carinhoso por parte do poder público estadual e, espero, do poder público federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputados e

deputadas, venho nesta tarde fazer um alerta interessante. Volta e meia vemos a

oposição criticar e afirmar de forma veemente que o Estado de Minas Gerais tem uma

dívida  enorme,  impagável,  e  que está quebrado,  deixando parecer  que os  outros

estados da Federação não possuem dívida alguma, quando todos sabemos que tanto

os outros estados quanto vários municípios têm dívidas. Recentemente, o prefeito de

São Paulo, o Haddad, do PT, comentou que não tem condições de arcar com a dívida

pública da prefeitura. Isso nos faz voltar àquela famosa discussão sobre o modelo de

distribuição de recursos.

Mas  o  interessante  é  que  o  jornalista  Cláudio  Humberto,  no  Hoje  em  Dia de

7/10/2013, fala o seguinte: o atual governo federal,  que adora ditaduras africanas,

perdoou a dívida de US$43.000.000,00 do Sudão, país onde a ditadura está instalada

há 24 anos.  Não vou entrar  no  mérito  da  ditadura,  mas é  muito  estranho que o

governo  federal  perdoe  a  um  país  africano  uma  dívida  de  US$43.000.000,00,

segundo matéria jornalística não da revista  Veja, que criticam a toda hora, mas do

jornal Hoje em Dia. Isso em total incoerência com sua postura em relação aos entes

federados.  Quer  dizer,  o  governo  acha  fácil  forçar  o  Estado  de  Minas  a  tirar

empréstimos a juros de 6% a 7%, mas não nos perdoa a dívida, que é de 15%. Essa

conta matemática não fecha; é uma aritmética que não vai fechar nunca. Mas volta e

meia apontam os defeitos do Estado e nossas dificuldades, dando a entender que

estamos no país da Alice, no país das maravilhas.

Vamos lá: “Ainda não é o fim do mundo, mas, no painel de controle da aceitação do

Brasil como país confiável para investimento, mais uma das luzes verdes trocou de
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cor;  ficou  amarela”.  O  Brasil,  que  há  alguns  anos  vinha  mantendo  o  tripé  da

economia, estabilidade, política cambial e fiscalização rigorosa dos recursos, perdeu

totalmente  esse rumo.  Há hoje  um  gasto  excessivo  com a  máquina;  no  governo

federal, tomam-se decisões imputadas aos municípios; aprovou-se a Emenda nº 29,

exigindo que municípios e estados gastem mais com a saúde, e o governo federal

não contribui.

E aí,  claro,  todos os governadores -  e não só Minas Gerais,  como as pessoas

acompanham pela televisão, pelos jornais - têm dificuldades. Isso acontece em vários

estados brasileiros.

Há um artigo  que diz o seguinte:  “Sem o barulho dos índices  de  inflação e os

holofotes da evolução do crescimento da economia medido pelo PIB, os números da

balança comercial  e,  por  conseguinte,  das  transações  correntes  do  Brasil  com  o

exterior,  demonstram  sérias  preocupações  por  parte  de  integrantes  do  governo”.

Governo que, em campanha eleitoral, combateu rigorosamente a privatização. Falar

em privatização era crime. Aí trocaram a palavra “privatização” por “concessão”. Não,

a  nossa  concessão  é  diferente.  Claro  que  é.  Com  recursos  aportados  junto  ao

BNDES,  fica  fácil  fazer  concessão.  Só  que  ninguém  quer  participar.  Estão  com

dificuldades de motivar o empresariado a participar. Primeiro, porque se assustam,

porque eles combatiam veementemente a privatização, e agora não, é concessão.

Vamos fazer concessões para resolver o problema do Brasil.

No Jornal Nacional se vê como anda o Brasil na questão do saneamento. Ah, isso é

responsabilidade, como sempre, do pobre coitado do prefeito.  O pobre coitado do

prefeito ou da prefeita é que paga o pato. É interessante, quando eles vêm aqui à

tribuna,  deputado  Doutor  Wilson Batista,  falam  o  que  querem do nosso governo.

Fazem até ofensas pessoais. Agora, quando chegamos aqui e mostramos um Brasil

diferente, totalmente - “Inflação indigesta. Batalha contra alta de preços está longe do

fim e crescimento deve demorar a deslanchar. É preciso rever o modelo e incentivar

produção” -, aí eles ficam bravíssimos. Não, porque aqui, no Plenário, só se pode

discutir as questões de Minas. Não se pode falar nada do Brasil.

Ora, somos uma federação. Está tudo interligado. Estados e municípios são entes

federados, as células maiores da Nação. Não, aqui só se pode questionar o governo
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de Minas. Só se pode falar mal do governo de Minas, do governo federal não. Porém,

por mais que a gente não queira fazer isso, a imprensa mostra a situação do Brasil. E

mostra a situação de Minas também.

Sr. Presidente, quero resguardar o direito da minha fala. Estou sendo interrompido.

Nesse  aspecto  concordamos  plenamente,  deve-se  rever  um  processo  de

distribuição  do  modelo  de  recursos  do  governo  federal,  porque  o  que  estamos

vendo... O senhor é professor? O senhor é professor? O senhor é professor?

- Cruzam-se apartes.

Então o senhor  está muito ruim.  Professor  ter  um comportamento como esse é

extremamente  deselegante.  Eu  gostaria  de  resguardar  meu  pronunciamento,

presidente.

Sr. Presidente, tenho a grata satisfação de dizer que sou professor. Não cometo

falta de educação com ninguém. A nossa função é educar.

Então,  Sr.  Presidente,  continuando  o  raciocínio,  entendemos  perfeitamente  que

esse modelo de distribuição de recursos está totalmente falido, totalmente errado.

Não há condição nenhuma de prefeitos e governadores assumirem despesas, sejam

elas de folha de pagamento, sejam elas de estruturas e infraestruturas. O que vemos,

lamentavelmente,  é  uma  falta  de  mais  recursos  para  prefeitos  e  governadores

poderem fazer gestão pública de eficiência, gestão pública que atenda a todos os

segmentos nas suas diversas áreas.

O que mais me preocupa e que acho muito interessante, Sr. Presidente, é que hoje

o prefeito,  na condição de gestor municipal, recebe diariamente as demandas que

são apresentadas no seu contato do dia a dia, no seu monitoramento para resolver

problemas; e o que percebemos é uma queda brusca do Fundo de Participação dos

Municípios -  FPM. Aí  há um detalhe:  o próprio ICMS do Estado,  deputado Inácio

Franco,  precisa  ser  revisto  e  melhorado  para  que,  em  efeito  cascata,  tenhamos

condições de viabilizar a gestão pública; senão, daqui a alguns anos continuaremos

nesse mesmo processo de inviabilização das gestões.

Recentemente, um grande amigo e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,

Sebastião Helvécio, mostrava numa palestra que a maioria das prefeituras brasileiras,

em consequencia da proibição do gasto excessivo com a folha de pagamento, está
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sendo inserida na Lei  de  Responsabilidade Fiscal  -  LRF.  Isso  porque,  quando se

aumenta o salário mínimo, há reflexo na receita do município. A despesa aumenta, a

receita cai, o percentual da folha de pagamento aumenta e, com isso, o prefeito está

incurso na LRF. Consequentemente, poderá até ocorrer o fato de cair em processo de

improbidade administrativa.

Tenho dito sempre, em todos lugares e aqui no Parlamento, onde fomos designados

para falar e, quando falamos, entendemos que, como sempre, dentro do processo de

democracia,  teremos  reações  positivas  e  reações  negativas.  Mas  o  importante  é

sempre promover o debate e mostrar que não é apenas o Estado de Minas Gerais

que  se  encontra  em  dificuldade,  são  todos  os  estados.  Ano  que  vem  teremos

eleições,  e  praticamente  será  um ano em que não se  celebrará  quase nenhuma

realização de convênios, estruturas e infraestruturas. O que se percebe, na realidade,

é uma disputa eleitoral.

Passando 2014, entra 2015 e renovam-se os governadores, o presidente, mas o

modelo de distribuição de recursos continua o mesmo. Aí, mais uma vez, estados e

municípios contraem empréstimos junto ao governo federal. Mas chegará uma hora

em que o próprio governo federal não terá condições de fazer isso porque, pela lógica

de  percentual  de  taxa  de  juros,  quando  se  tem  uma dívida  já  acentuada  nesse

percentual e se apresenta uma carta de investimentos com juros menores, é claro

que todos vão querer a carta de juros menores.

Portanto, nesta tarde, mais uma vez, sou solidário aos prefeitos brasileiros. Haverá

um momento em que estaremos acompanhando a marcha em Brasília para solicitar a

revisão desse modelo. Temos de ser muito francos. O governo do PSDB ficou oito

anos lá, não mudou; o governo PT está há 10 anos lá, não mudou. Nós, que tivemos

a experiência de administrar, de ser prefeitos, entendemos que, se não mexermos

nessa nova distribuição do FPM, do Fundo de Participação dos Estados - FPE -,

continuaremos  cada  vez  mais  trazendo  problemas  sérios  para  as  gestões  dos

municípios.

Neste momento queremos nos congratular com todo o governo do Estado pelo que

tem  sido  feito,  pelas  realizações,  pelo  reconhecimento  dos  prefeitos,  pelo

reconhecimento da população mineira, que nos deu e nos dará votações expressivas
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para  continuarmos  esse  trabalho,  defendendo  cada  vez  mais  a  nossa  bandeira.

Nossos cumprimentos e elogios ao governador Anastasia e ao senador Aécio Neves,

porque defendemos o nosso governo e reconhecemos a sua importância no cenário

político de Minas.

Vocês que nos acompanham na Assembleia sabem da importância dos programas

Caminho  de  Minas  e  Proacesso  e  dos  investimentos  que  são  feitos.  Há  de  se

reconhecer o mérito do governo do PSDB em Minas Gerais, quando se elabora uma

pesquisa focalizada e espontânea. Isso é histórico e real. As pesquisas comprovam

que vencemos. Tenho certeza absoluta de que continuaremos vencendo a eleição.

Participamos  de  um  processo  num  contexto  de  democracia.  É  extremamente

fundamental reconhecer o mérito e aquilo que fazemos. A população de Minas sabe

muito bem disso.

Portanto,  quero,  nesta  tarde,  enviar  um  abraço  ao  governador  Anastasia  e  ao

senador Aécio Neves e a toda a sua equipe de governo. Sabemos perfeitamente das

dificuldades  do  Estado,  mas,  no  nosso  ninho,  temos  pessoas  competentes  e

preparadas para atenderem a demanda e os anseios da nossa população em todos

os seus segmentos.

Temos orgulho de pertencer ao governo do PSDB, de ter o governador Anastasia à

frente  deste  governo  e  de  saber  que,  muito  em  breve,  o  senador  Aécio  Neves

disputará e vencerá as eleições do ano que vem. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

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

precisarei responder ao meu colega Rômulo Viegas, porque, ouvindo a reação dos

que estão nas galerias, essa já é a resposta de que esse é o sentimento também de

todos os mineiros.

Quando ele falou de toda a equipe de governo do Aécio, pensei que era a equipe do

governo  de  Anastasia.  Não  sabia  que  Aécio  ainda  era  o  governo.  Talvez  esteja

ajudando a governar no Rio, porque ele adora o Rio de Janeiro, onde mora e vive - e,

de vez em quando, passeia em Minas. Não temos nada para comemorar nestes 11

anos de arrocho, retrocesso, sucateamento da máquina pública e nenhum apoio às
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categorias. Está aqui a Polícia Civil, assim como estão os professores. Falta diálogo.

Não há diálogo com ninguém. Conseguiu quebrar Minas Gerais porque pegou uma

dívida  de  R$14.000.000,00  e  entregará  o  Estado  com  mais  de

R$100.000.000.000,00.  Se  esse  modelo  continuar,  Minas  estará  totalmente

sucateada em pouco tempo. Quer dizer, estão acabando de sucatear o Estado. Aliás,

não estará  mais  quebrado.  Se continuar  esse modelo,  vão moer.  Ainda podemos

consertar o que se quebra, mas o que está moído não tem mais jeito.

Portanto, para que o Estado não chegue a essa situação, tenho certeza de que o

sentimento da população de Minas Gerais... Isso é o que temos visto. Aliás, quero

rebater o colega Rômulo Viegas, dizendo-lhe que as pesquisas não estão mostrando

isso. O ministro Fernando Pimentel lidera as pesquisas com folga e muita folga. O

segundo colocado é o candidato do PMDB. Então, está havendo uma distorção na

fala do meu colega.

Quero,  mais  uma  vez,  retornar  a  esta  tribuna  para  insistir  num  assunto  de

fundamental importância.

O Rômulo falou da questão do pacto federativo e da redistribuição de renda. Vamos

tocar  também  nessa  questão  aqui,  em  Minas  Gerais.  Aprovamos,  nesta  Casa,  a

redistribuição do ICMS Ecológico, que faz justiça com os municípios mais pobres de

Minas Gerais, como os municípios do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, de

parte do Mucuri  e  do Noroeste, enfim, os municípios  que possuem mata seca. O

secretário de Meio Ambiente do governo Aécio entendeu que os municípios dessa

região fazem parte do bioma da mata atlântica. Todos os produtores rurais que têm

propriedades  que não  foram  desmatadas  nessa região  ficaram  engessados,  sem

poder fazer nenhum investimento.

O  ICMS Ecológico  em  Minas  Gerais,  que  distribui  1%  do  ICMS que  o  Estado

arrecada, hoje é distribuído da seguinte forma: os municípios que têm rede de esgoto,

estação de tratamento e coleta seletiva levam 45,45% desses recursos. Até o número

é estranho. E os municípios que têm unidade de conservação levam 45,45% dos

recursos, sobrando apenas 9,1% para os municípios que têm mata seca. Propomos

na discussão do código florestal e aprovamos a Emenda nº 24, de minha autoria, que

iguala  essa  distribuição.  Então todos  os  municípios  que  têm  mata  seca,  rede de
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esgoto  e  estação  de  tratamento  receberão  da  mesma  forma:  33,33%.  Assim,

equilibramos um pouquinho essa distribuição. Não se resolve o problema, mas se

melhora a situação dos municípios  mais  pobres do Norte de Minas e do Vale do

Jequitinhonha,  pois  melhorarão  sua  arrecadação  no  critério  mata  seca,  podendo

aumentar o ICMS Ecológico nesse critério em até 350%.

Às  vezes,  R$10.000,00,  R$20.000,00 não fazem falta  para  Belo  Horizonte,  não

fazem falta para Betim e não fazem falta para Uberlândia, mas R$20.000,00 a mais,

por mês, para municípios como Manga, Poté, no Vale do Jequitinhonha, Virgem da

Lapa, Araçuaí,  São João das Missões, Itacarambi e Januária,  é muito recurso. Dá

para o prefeito socorrer a comunidade no abastecimento de água, fazer uma ponte,

patrolar  uma  estrada,  enfim,  essa  arrecadação  é  muito  importante  para  esses

municípios. Por isso,  volto aqui  para fazer  um apelo ao governador  Anastasia: ao

sancionar o código florestal aprovado por esta Casa, também sancione a Emenda nº

24, de nossa autoria, para fazermos justiça com a distribuição do ICMS Ecológico em

Minas Gerais.

Quero falar também - e já cobrei isso, deputado Tadeuzinho, na reunião passada -

sobre a questão do Bolsa Verde. Como o deputado Tadeuzinho está rodando o Norte

de Minas, pode ver que o Estado deu um calote nos produtores: há dois anos não

paga  os  produtores  inscritos  no  Bolsa  Verde  do  Norte  de  Minas,  do  Vale  do

Jequitinhonha e, acredito,  das outras regiões do Estado. A nossa região é a mais

prejudicada porque é  a  que mais  se preservou:  56% do Norte  de  Minas  ainda é

composto de cobertura vegetal. Deputada Liza, quero dizer que a questão do Bolsa

Verde foi uma iniciativa brilhante desta Casa, e participei dela. Na época, o projeto do

deputado  Roberto  Carvalho  juntou-se  ao  meu.  Meu  projeto  se  chamava  ICMS

Ecológico; o dele, Bolsa Verde. Ambos tinham o mesmo sentido, mas aprovamos o

Bolsa Verde. O governo cadastrou todo mundo e pagou os recursos em 2010, mas

em 2011,  2012 e 2013, ninguém recebeu nada.  O calote já  tem 3 anos.  Aqueles

produtores  que  pegaram  suas  propriedades,  cercaram-nas,  demarcaram-nas  e

assinaram convênio com o Estado não podem fazer nada. Eles transformaram suas

propriedades conquistadas com suor e muito trabalho em reserva legal para o Estado

de  Minas  Gerais  para  receberem  os  recursos  do  Bolsa  Verde,  mas  o  calote  já
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completa 3 anos. Então venho aqui para cobrar uma posição do secretário de Meio

Ambiente. O Norte de Minas não consegue mais ser caloteado dessa forma. O Norte

de  Minas  não  suporta  mais  isso.  A  cidade  de  Montes  Claros  -  e  o  deputado

Tadeuzinho está  aqui  e  não me deixa  mentir  -,  em 11 anos  do  governo Aécio  e

Anastasia, não tem sequer uma obra de relevância do governo do Estado.

Nem  uma única  obra  de  relevância.  Então,  precisamos  que  este  governo  faça

alguma coisa pelo Norte de Minas e pelo Vale do Jequitinhonha, pelo menos no que

diz respeito ao que já assumiu, aos contratos já assinados, como o Bolsa Verde, e, ao

código  florestal,  de  não  vetar  a  Emenda  nº  24,  para  melhorar  o  ICMS  desses

municípios mais pobres. Por isso faço esse apelo e peço a todos vocês - prefeitos,

vereadores, lideranças do Norte de Minas e a bancada do Norte - que nos ajudem a

pedir ao governador para não vetar a Emenda nº 24, para que a distribuição do ICMS

Ecológico  de  Minas  Gerais  vá  para  quem realmente  precisa:  os  municípios  mais

pobres.

Essa emenda está preservando o Norte de Minas, que é o pulmão, a Amazônia de

Minas Gerais.  E não recebemos nada por isso. Quem recebe ICMS Ecológico em

Minas Gerais são os grandes poluidores: Contagem, Betim, Uberaba, Uberlândia. O

Triângulo Mineiro não tem mais nada de reserva. Lá eles desmataram 100% para

plantar cana, para fazer açúcar e álcool. E lá o pessoal do meio ambiente não mexe

com eles, são poderosos, são os usineiros, os amigos do Aécio. Portanto, lá o meio

ambiente não pode meter o bedelho, meio ambiente tem de fechar os olhos lá. Meio

ambiente só pode atuar no Norte de Minas porque o povo é mais pobre. Lá eles

impõem a lei e fazem o que querem. Portanto, já que o Norte de Minas tem de “pagar

o pato” de ser a Amazônia do Estado, o pulmão do Estado, queremos que o Estado

pelo  menos  mande  para  o  Norte  de  Minas  o  ICMS  Ecológico,  aprovado  por

unanimidade nesta Casa. Peço ao governador não vetar e sancionar a Emenda nº 24.

* - 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.

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  5.867  e  5.871  a

5.873/2013, da Comissão de Transporte, e 5.868 a 5.870/2013, 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 pela Comissão de Transporte - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em 8/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.707 e 5.757/2013, do deputado Bosco, e

5.759/2013, da deputada Liza Prado; pelos deputados Gustavo Perrella - informando

sua desfiliação do PDT e sua filiação ao partido político Solidariedade a partir do dia

3/10/2013; Gustavo Valadares - informando sua desfiliação do PSD em 1º/10/2013 e

sua filiação ao PSDB a partir do dia 3/10/2013; Antônio Carlos Arantes - informando

sua filiação ao PSDB a partir  do dia 2/10/2013; e Dinis Pinheiro - informando sua

filiação ao PP a partir do dia 4/10/2013; e pela deputada Liza Prado - informando sua

filiação ao Partido Republicano da Ordem Social - Pros - a partir  do dia 4/10/2013

(Ciente. Publique-se.).

Palavras do Presidente

A presidência  informa  ao  Plenário  que,  em  virtude  da  desfiliação  do  deputado

Gustavo  Perrella  do  Partido  Democrático  Trabalhista,  nos  termos  do  art.  66  do

Regimento Interno, a referida representação partidária deixou de constituir bancada.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  requerimento  do  deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.742/2013 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, observando, de plano, que não temos

quórum para continuar a reunião, peço o seu encerramento.
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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, do Projeto de Resolução nº 4.487/2013, uma vez que permaneceu

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 9, 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.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Fase: Questão de Ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco -  Jayro  Lessa -  Juarez Távora  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Tadeu Martins Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Questão de Ordem

O deputado Almir Paraca - Solicito o encerramento de plano da reunião por não

haver quórum no Plenário.

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, do Projeto de Resolução nº 4.521/2013 e, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.040/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei

nº  4.040/2013,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado  Sargento

Rodrigues,  que recebeu o nº  3 e,  nos termos do § 2º  do art.  188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para

parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2013

Acrescente-se onde convier:
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“Art. 1º - O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, de

que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, terá direito a portar arma de fogo

institucional  ou particular,  ainda que fora de serviço, em todo o território  nacional,

desde que: (...)”

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A presente  proposição  tem  por  objeto  estender  a  possibilidade  do

exercício do direito a portar arma de fogo institucional ou particular pelos agentes de

segurança  penitenciários,  até  então  previsto  para  os  limites  do  Estado  de  Minas

Gerais, em todo o território nacional.

É que se trata de necessidade eminente dos agentes de segurança penitenciários

consoante  a  necessidade  de  mais  segurança,  uma  vez  que  a  Organização

Internacional do Trabalho - OIT - já reconheceu ser esta a segunda profissão mais

perigosa do mundo.

Os agentes de segurança penitenciários fazem parte de um sistema integrado de

segurança pública e, da mesma forma que os demais agentes, para manter a ordem

pública e assegurar a defesa da sociedade, se expõem aos perigos que decorrem do

exercício de sua atividade.

Ademais, o sistema de segurança não pode ficar limitado, razão pela qual se devem

garantir  mecanismos para a atuação dos agentes de segurança penitenciários  de

forma eficaz em todo âmbito nacional.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

Encerramento

O  presidente  -  A presidência  encerra  a  reunião  e  convoca  as  deputadas  e  os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013
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Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Rômulo Viegas (substituindo a deputada Ana Maria Resende, por indicação da

Liderança do BTR) e Ulysses  Gomes (substituindo o  deputado Almir  Paraca,  por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental,  o  presidente,  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Ulysses Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e  comunica  o recebimento  de  ofício  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões Pires,

secretária de Casa Civil, publicado no Diário do Legislativo de 14/9/2013. 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.  Após  discussão  e  votação

nominal, é aprovado em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.091/2013

(relatora: deputada Ana Maria Resende), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.438, 5.444, 5.453, 5.454, 5.462, 5.507, 5.521 e 5.566/2013. 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  Gustavo

Perrella em que solicita seja realizada visita da comissão às instalações do programa

Plugminas, desenvolvido em Belo Horizonte pelo governo do Estado e instituições

parceiras. 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, 24 de setembro de 2013.

Gustavo Perrella, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Paulo  Guedes  (substituindo  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da
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Liderança do Bloco Minas sem Censura) e Luiz Henrique (substituindo o Deputado

João  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  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  apreciar  a  matéria

constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. A seguir, comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais,  deputado Dinis Pinheiro, por meio do qual

encaminha relatório de sugestões para a agenda da ALMG 2013-2015, elaborado a

partir  da  compilação  das  propostas  apresentadas  nos  Encontros  Regionais  de

Prestação  de  Contas,  bem  como  a  análise  da  viabilidade  de  implementação  e

incorporação dessas demandas nas atividades da ALMG, por meio das Comissões; e

de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Evaldo Luiz Cardoso, prefeito municipal de Caetanópolis

(8/8/2013); José Élcio dos Santos Monteze, diretor-Geral do DER-MG; e Pablo Cesar,

vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte (15/8/2013). 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 5.303, 5.352, 5.369, 5.370, 5.371, 5.372,

5.450, 5.451, 5.452, 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528, 5.529, 5.530/2013. 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 desta comissão no Município de Caratinga, destinada ao debate

dos impactos da implantação da primeira estação de tratamento de esgoto no Bairro

Nossa Senhora das Graças, em especial dos riscos à saúde dos moradores e ao

meio  ambiente;  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a construção do

Centro  Administrativo  do  Poder  Público  Municipal  de  Belo  Horizonte,  no  Bairro
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Lagoinha. O presidente suspende os trabalhos ordinários da comissão. Reabertos os

trabalhos,  registra-se a presença dos deputados Paulo  Lamac,  Maria  Teresa Lara

(substituindo o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco

Minas  sem  Censura)  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  João  Leite,  por

indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado). Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Paulo Lamac e

Celinho do Sinttrocel (4) em que solicitam seja realizada visita à Secretária de Estado

de  Planejamento  e  Gestão,  acompanhada  de  cidadãos  do  Município  de  Coronel

Fabriciano e região, para tratar do possível fechamento da Unidade de Atendimento

Integrado de Coronel Fabriciano - UAI -, conforme Edital de Concorrência 055/2013 e

Ofício Gab/SEC 429/2013, de 26/6/2013; seja encaminhado à Secretária de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  em prol  da  manutenção,  pelo

Estado, em parceria com a MGS, da Unidade de Atendimento Integrado de Coronel

Fabriciano - UAI -, nos moldes planejados para a UAI Praça Sete, em Belo Horizonte;

sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública  realizada  pela

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização no dia 26/8/2013, em Coronel

Fabriciano, ao prefeito desse município, ao presidentes das Câmaras Municipais de

Coronel  Fabriciano,  Jaguaraçu,  Antônio  Dias  e  Timóteo,  à  Associação  Comercial,

Industrial  e  de  Prestação  de  Serviços  de  Coronel  Fabriciano,  ao  Sindicato  de

Comércio do Vale do Aço, à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e ao

secretário de Estado de Gestão Metropolitana; sejam encaminhadas à Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  cópias  das  manifestações  contrárias  ao

fechamento da Unidade de Atendimento Integrado de Coronel  Fabriciano -  UAI  -,

elaboradas pelas Câmaras Municipais de Coronel  Fabriciano,  Timóteo,  Jaguaraçu,

Marliéria  e  Antônio  Dias;  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  conjunta  com  a

Comissão de Saúde, para debater os impactos para os municípios mineiros caso seja

aprovado o Projeto de Lei federal nº 7.495/2006, que regulamenta as atividades de

agente comunitário de saúde e de combate a endemias (emendado pelo deputado

Duarte  Bechir);  sejam  realizadas  audiências  públicas  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização (2) para debater a estruturação e o fortalecimento dos
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conselhos  tutelares  de Minas  Gerais  e para debater  a  outorga de permissões  de

serviço público de transporte de táxi em municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, especialmente Contagem, Ribeirão das Neves e Sabará; seja realizada

reunião  com convidados,  na  Comissão de Assuntos Municipais  e  Regionalização,

para  debater  a  gestão  unificada  da  função  pública  de  interesse  comum  do  solo

metropolitano  do  Estado  de  Minas  Gerais.  É  recebido  requerimento  do  deputado

Ulysses Gomes em que solicita  seja realizada audiência  pública  da Comissão de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  para  debater  a  Resolução  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação  nº  2.367,  de  7  de  agosto  de  2013,  que  autoriza  a  realização  de

aditamentos aos convênios pactuados com os municípios, referentes ao transporte

escolar do exercício de 2013, tendo em vista a ampliação da carga horária diária nas

unidades de ensino participantes do projeto Reinventando o Ensino Médio,  criado

pela Resolução SEE nº 2.251, de 2 de janeiro de 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, 24 de setembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Duarte Bechir - Rogério Correia.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DO NOME DE JÚLIO CEZAR DE ANDRADE MIRANDA PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DA TV MINAS, EM 18/9/2013.

Às  10h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda,  Tiago  Ulisses,  Glaycon  Franco  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de

Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  PSDB)  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o

deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da  liderança  do  PSD),  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 continuar a arguição pública do Sr. Júlio Cezar de
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Andrade Miranda, a apreciar o parecer para o turno único da Indicação nº 82/2013, do

governador do Estado, e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente

interrompe os trabalhos  ordinários  da  reunião para ouvir  o  convidado.  Abertos  os

debates, segue-se ampla argumentação por parte dos deputados, conforme consta

nas notas taquigráficas. A presidência agradece a presença do Sr.  Júlio  Cezar de

Andrade Miranda e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, 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 defere pedido de

prazo regimental  do deputado Tiago Ulisses,  relator  da Indicação nº 82/2013,  em

turno único. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária  para  apreciar  o  parecer  do  relator,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Vanderlei  Miranda,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Glaycon  Franco  -  Tiago

Ulisses.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às  15h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Paulo  Guedes,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar  matéria constante na pauta e a votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no  Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofício do

Sr.Carlos  Melles,  secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas  (13/9/2013).  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  n°s:
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2.983/2012,  no  1º  turno  (relator:  deputado Celinho do Sinttrocel);  3.273/2012,  em

turno único  (relator:  deputado Gustavo  Valadares)  e  3.901/2013,  em  Turno Único

(relator: deputado Anselmo José Domingos). 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  na  forma  dos  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.356/2012 (redistribuída a proposição ao

deputado Anselmo José Domingos). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o Projeto de Lei nº

3.268/2012  em  turno  único,  (Relator:  deputado  Anselmo  José  Domingos)  com  a

Emenda nº 1, que recebeu parecer por sua aprovação. Votaram "sim" os deputados

Celinho  do  Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Paulo  Guedes.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.559, 5.569,

5.570 e 5.571/2013. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres

de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.980 e 3.981/2013. 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,  é aprovado requerimento do deputado Neilando

Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública, no município de Capelinha,

para debater a homologação, pela Agência Nacional de Aviação Civil  -  Anac -,  do

início das operações de transporte de passageiros e cargas no Aeroporto Regional

Dr. Juscelino José Ribeiro. O presidente, deputado Celinho do Sinttrocel fixa dia e

hora das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 11 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, 1º de outubro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Inácio Franco - Pompílio Canavez.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 18/9/2013
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Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado Duarte Bechir,  declara aberta  a  reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento 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 da seguinte correspondência: ofício do Sr. Edimilson

Andrade, vereador da Câmara Municipal de Divinópolis, solicitando a realização de

audiência  pública  desta  comissão e  da Comissão de Participação Popular  com o

tema “Redução  da  maioridade penal”;  e-mails enviados  por  meio  do  Fale  com  a

Assembleia  da  Sra.  Mércia  Eller  solicitando  apoio  para  agilizar  a  conclusão  da

reforma da escola  do  Povoado de Jerusalém, no Município  de Inhapim, e do  Sr.

Leandro  Marcos  Martins,  parabenizando  esta  comissão  pela  audiência  pública

ocorrida em 16/9/2013 e lamentando a ausência de representantes do executivo à

reunião; e cartão e ofício publicados no  Diário do Legislativo, em 13/9/2013, do Sr.

Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito municipal de Sete Lagoas, e Werley Ferreira

de Macedo, vice-prefeito municipal de Araguari, respectivamente. O presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.298/2013, em turno

único (Bosco), e 4.300/2013, em turno único (Deiró Marra). 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  5.518,  5.519  e  5.573/2013.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.654/2012 e 4.177 e 4.178/2013. 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  seguintes  deputados:  Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública conjunta  desta  comissão e  da  Comissão de Assuntos
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Municipais e Regionalização para debater a Resolução da Secretaria de Estado de

Educação nº 2.367, de 7 de agosto de 2013; 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, da Secretaria

de  Estado  da  Educação;  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; Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado pedido

de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  para  fazer  gestão  junto  à

Prefeitura Municipal  de Betim para que retome o projeto de educação integral  no

município;  Tadeu  Martins  Leite  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de

providências ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação para

que seja feita a transferência do Município de Urucuia da Superintendência Regional

de Educação de Januária para a Superintendência Regional de Educação de Unaí; e

Duarte  Bechir,  Maria  Tereza  Lara,  Célio  Moreira  e  Bosco  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações quanto à

estimativa das despesas necessárias para garantir a alimentação de professores e

servidores  administrativos  nas  escolas  da  rede  estadual.  Foram  recebidos  pela

presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes  requerimentos:  da  deputada

Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado ao prefeito de Betim pedido de

providências  para  que implemente,  com urgência,  o  programa Escola  Integral  no

município; e dos deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada visita ao

acampamento dos trabalhadores em educação, organizada pelo Sindicato Único dos

Trabalhadores  em  Educação  de  Minas  Gerais,  para  ouvir  as  reivindicações  da

categoria e intermediar o processo de negociação com o governo do Estado; Maria

Tereza Lara, Bosco e Elismar Prado em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  alteração  do  Decreto  nº

46.206/2013,  com  vistas  a  garantir  o  direito  dos  diretores  de  escolas  públicas

estaduais de recebimento dos acréscimos remuneratórios referentes às certificações
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ocupacionais realizadas desde 2005; e Duarte Bechir, Maria Tereza Lara e Bosco (3)

em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

providências para que proceda aos estudos necessários à alteração do Decreto nº

45.599, de 11/5/2011, para permitir a participação de alunos na forma semipresencial;

seja realizada audiência pública para debater a situação da Fundação de Educação

para o Trabalho - Utramig; e seja realizada visita à sede da Utramig para verificar se

procedem as informações prestadas pela Sra. Dina Elisa Corrêa Santos, diretora da

União Nacional dos Servidores Públicos Civil do Brasil, de que essa instituição estaria

passando por dificuldades financeiras e operacionais, resultando em dependências

físicas  inadequadas  ao  ensino.  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 outubro de 2013.

Bosco, presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e o

deputado Rômulo Veneroso,  membros da supracitada comissão.  Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  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, a discutir e votar proposições da

comissão e a ouvir convidados, para debater a situação das 65 famílias moradoras do

Edifício  Key Biscayne,  situado no Bairro Buritis,  em Belo Horizonte,  as quais  não

conseguem  registrar  seus  imóveis  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  devido  a

irregularidades na construção do edifício pela Construtora Novolar. Comunica ainda o

recebimento de ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (2),

publicados no Diário do Legislativo nos dias 5 e 14/9/2013. Em seguida, o presidente

defere requerimento do deputado Fred Costa, em que solicita retirada de proposição

de  sua  autoria,  em  que  pediu  que  a  audiência  pública  aprovada  para  debater  o
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atendimento aos idosos nos transportes coletivos seja realizada em Belo Horizonte,

Contagem e Bicas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  a  Sra.  Cláudia  Pinheiro  Valadares,  síndica  do  Condomínio  do  Edificio  Key

Biscayne; e os Srs. Marcelo Henrique Sampaio de Souza, assessor, representando o

promotor  de justiça da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte;

Paulo  Emílio  de  Oliveira,  assessor,  representando  o  coordenador  do  Procon

Assembleia;  Luis  Carlos  Pimenta,  secretário-geral  da  Câmara  de  Mediação  e

Arbitragem  do  Crea-MG;  Carlos  Henrique  Ribeiro,  Ricardo  Quelotti  Ferreira  dos

Santos, Mauro Américo Verona, Guillermo Gustavo Colombo, Celso Sidnay Barbosa,

Rogério de Paulo Salgado e Gustavo Euclides de Oliveira Barcelos, moradores do

Edifício Key Biscayne, 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. A deputada Liza Prado retira-se da reunião.

A presidência passa a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas.  O Requerimento  nº  5.584/2013 deixa  de  ser  apreciado por  falta  de

quorum. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião 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  correspondência  publicada  no  Diário  do
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Legislativo, em 21/9/2013, da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil.

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 e Tadeu Martins Leite

(7) em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Segurança Pública pedido de

providências  para  que  a  lancha  da  Polícia  Civil  do  Município  de  Pirapora  seja

restaurada para dar continuidade as suas atividades na hidrovia do Rio São Francisco

e que seja incrementado o número de efetivo policial das Polícias Civil e Militar no

referido  município  e  região;  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Políticas  sobre

Drogas de Minas Gerais pedido de providências para que seja realizado um evento

no Município de Pirapora para promover a capacitação de agentes locais que atuam

na prevenção e no combate ao uso de drogas, bem como de outros municípios da

região; seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de providências para que

seja implantado um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-Ad - no

Município de Pirapora,  sede de microrregião sanitária,  e também no Município de

Buritizeiro; seja encaminhado ao secretário de Governo pedido de providências para

que  sejam  realizados  estudos  de  viabilidade  da  implantação  de  um  centro  de

internação provisória em Pirapora, tendo em vista o índice crescente de infrações

cometidas  por  crianças e  adolescentes;  seja  encaminhado ao superintendente  da

Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de providências para que seja

reaberto o posto policial da Rodovia BR-365 próximo ao Município de Pirapora; seja

encaminhado  ao  secretário  nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  pedido  de

providências  para  que sejam  envidados  recursos  do  Programa "Crack  é  possível

vencer"  para  o  Município  de Pirapora;  seja  encaminhado ao secretário  de Saúde

pedido  de  informações  sobre  o  atraso  no  envio  de  recursos  do  Programa  de

Educação Profissionalizante - PEP - para a Fundação Educacional do Alto Médio São

Francisco  -  Funcam, no  Município  de  Pirapora,  que ocasionou a paralisação dos

professores dessa instituição a partir do dia 16/9/2013; Paulo Lamac em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  da  comissão  no  Município  de  Ponte  Nova  para

debater o avanço do consumo de crack na região e as ações do poder público e da

iniciativa privada para seu enfrentamento; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
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realizada audiência pública da comissão no Município de Ouro Fino para debater com

a sociedade local e as autoridades constituídas políticas de prevenção, repressão,

tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos, a fiscalização

e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos temas ligados ao

crack. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Paulo Guedes.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 14h43min, comparece na Sala das Comissões o deputado Dalmo Ribeiro Silva,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 política estadual de turismo, a partir do monitoramento

dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política.

Registra-se  a  presença  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados  Luiz

Henrique e  Gustavo Perrella.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Graziele  Vilela,  gestora  do  Programa Destino  Minas,

representando a Sra. Renata Lacerda Denucci, gestora da Ação Rota das Grutas de

Lund,  da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Lívia de Paiva Pacheco, gestora da Ação Festivais Culturais, da Secretaria de Estado

de Turismo, e Viviane Araújo Pereira, gestora da Ação Estruturação dos Atrativos e

Destinos Turísticos, da Secretaria de Estado de Turismo, e os Srs. Mário Queiroz

Guimarães Neto, chefe de gabinete da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa

do Mundo e gerente do Programa Copa do Mundo 2014 e Daniel de Oliveira Malard,

subsecretário de Promoção da Qualidade e Integração do Sistema de Defesa Social

da Secretaria de Estado de Defesa Social e gestor da Ação Segurança na Copa, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente  tece  suas  considerações
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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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Gustavo Perrella, presidente - Almir Paraca.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 o

Projeto de Lei n° 3.264/2012, de autoria da deputada Liza Prado, que institui o selo de

qualidade das instituições de saúde do Estado. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Adriana  Carla  de  Miranda  Magalhães,

representando  o  diretor  do  Complexo  MG  Transplantes  -  Fhemig;  Natasha  Preis

Ferreira,  gerente  de  qualidade  do  Grupo  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo

Horizonte;  Fátima  Matias,  assessora  parlamentar  da  Câmara  Municipal  de

Uberlândia;  Romélia  Rodrigues  Lima,  conselheira  estadual  de  Saúde;  e  os  Srs.

Francisco  Antônio  Tavares  Júnior,  secretário  adjunto  da  Secretaria  de  Estado  de

Saúde, representando o secretário de Saúde e presidente do Conselho Estadual de

Saúde de Minas Gerais; Itagiba de Castro Filho, presidente do Conselho Regional de

Medicina  de  Minas  Gerais;  William  Rogério  de  Souza  e  Ricardo  de  Mattos,

vereadores  da  Câmara Municipal  de  São Lourenço,  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.  Ato
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contínuo, a presidência suspende a reunião para votação em Plenário. Reabertos os

trabalhos,  registra-se a presença dos deputados  Carlos  Mosconi,  Carlos  Pimenta,

Doutor Wilson Batista, Adelmo Carneiro Leão e da deputada Liza Prado. 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, para posterior apreciação, requerimento do deputado Carlos

Mosconi em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto de

Lei Complementar n° 321/2013, que tramita na Câmara dos Deputados, apensado ao

Projeto  de  Lei  Complementar  n°  123/2012,  e  propõe  alterar  dispositivos  da  Lei

Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3° do art. 198

da Constituição Federal,  para dispor  sobre os valores mínimos a serem aplicados

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços

públicos  de  saúde.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Arlen Santiago - Pompílio Canavez.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  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  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  sra.

Manuella  Machado,  superintendente  de  Interiorização  da  Secretaria  de  Cultura,

publicado no  Diário do  Legislativo de 26/09/2013;  comunicação do deputado Luiz

Henrique, na qual justifica sua ausência nesta reunião.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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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, por unanimidade, os Projetos de Lei

nºs  4.337/2013  (relatora:  deputada  Luzia  Ferreira);  4.395/2013  (relator:  deputado

Elismar  Prado)  e  4.404/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique),  que  receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.083  e

4.266/2013. 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, 9 de outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2013

Às  14h45min,  comparece  no  Centro  Esportivo  do  Município  de  Inimutaba  o

deputado Célio Moreira (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da

Liderança do BTR), membro da supracitada comissão. O presidente, deputado Célio

Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento

Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a atividade de

garimpo na região Central do Estado e interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Cristina Amaral Passos Figueiredo, delegada-chefe da Delegacia

de Crimes Ambientais e Patrimônio Histórico, representando o Sr.  Sérgio Barboza

Menezes,  superintendente  regional  da  Polícia  Federal  em Minas  Gerais;  e  Eliana

Piedade  Alves  Machado,  superintendente  da  Superintendência  Regional  de

Regularização  Ambiental  -  Supram  -  Jequitinhonha,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães  Chaves,  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; e os Srs. Rafael Dotti de Carvalho, prefeito municipal de Inimutaba; José

Alves Martins, presidente da Câmara Municipal de Inimutaba; Marcos Dayrell Lopes,

chefe  do  Departamento  de  Desenvolvimento  Econômico,  Ciência e  Tecnologia  de

Curvelo,  representando  o  prefeito  municipal  de  Curvelo,  Sr.  Maurílio  Soares
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Guimarães; Cícero Barbosa, especialista em recursos minerais, representando o Sr.

Celso Luiz Garcia, superintendente regional do Departamento Nacional de Produção

Mineral;  Major  PM  Charles  Baracho,  comandante  da  14ª  Companhia  de  Meio

Ambiente e Trânsito de Curvelo; Sr.  Enilson de Souza,  presidente da Cooperativa

Regional  Garimpeira  de  Corinto;  Alisson  José  de  Almeida  Ferreira,  assessor  da

Associação Comercial e Empresarial de Curvelo, representando o Sr. Heli Ferreira de

Almeida, presidente dessa entidade; e José de Jesus Facury dos Santos, presidente

da Associação Mineral do Centro de Minas, 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 e, cumprida a

finalidade  da  reunião,  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente - Tiago Ulisses - Carlos Henrique.

ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/10/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião  Costa,  Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada

(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada comissão.  Estão presentes,  também, os  deputados Bonifácio Mourão,

Célio Moreira, Cabo Júlio e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e determina que os membros da comissão a

subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos

sobre a suposta violação de direitos humanos em desfavor  do cabo BM Cleomar

Rodrigues de Oliveira e  do cabo BM Udson Eustáquio dos Santos e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do coronel BM Ivan Gamaliel Pinto,
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em que informa que os cabos BM Cleomar Rodrigues de Oliveira e Udson Eustáquio

dos Santos se encontram presos no 2º Batalhão de Bombeiros, onde se encontram à

disposição  da  justiça  militar;  do  desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,

presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações acerca do

levantamento do número de processos criminais relativos a delitos cometidos contra

menores em trâmite na Comarca de Contagem; do deputado Paulo Guedes, líder da

Minoria  da  ALMG,  em  que  encaminha  solicitação  do  Sr.  Sindoval  Pereira  Ruas,

acompanhada  de  documentação;  do  desembargador  Luis  Audebert  Delage  Filho,

corregedor-geral de Justiça, justificando sua ausência na audiência pública realizada

no  dia  26/9/2013  em  Espera  Feliz;  Cássio  Soares,  secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, encaminhando nota técnica sobre assunto da 19ª Reunião

Ordinária da comissão;  Lincoln Emanuel  e Júlia  Raffo,  presidente e tesoureira  da

Ames-BH, denunciando o descumprimento da Lei nº 12.084 nas escolas públicas de

Belo  Horizonte;  e  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;  e  de  correspondência

publicada no Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícos das

Sras.  Joana D'arc  Couto  Soares,  superintendente da Secretaria  do Patrimônio da

União (substituta);  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de Casa Civil;  e  dos Srs.

Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de Polícia; Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva,

corregedor  da  PMMG;  Manoel  Luiz  Ferreira  de  Andrade,  promotor  de  justiça

(26/9/2013); Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e Srs. Valdeci

Antônio  Ferreira,  diretor  executivo  da  Fraternidade  Brasileira  de  Assistência  aos

Condenados; Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo; Lincoln Portela,

presidente  da  Comissão  de  Legislação  Participativa  da  Câmara  dos  Deputados;

Rodrigo  Carneiro  do  Nascimento,  assessor-chefe  administrativo  da  6ª  Câmara de

Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal;  Roberto  Ricardo  Vizentin,

presidente  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade;  Aécio

Neves,  senador  da  República;  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa

Social; e Octávio de Almeida Neves, juiz de Direito da Vara Agrária de Minas Gerais

(3/10/2013). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o
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subtenente  PM Luiz Gonzaga Ribeiro,  coordenador  da  Comissão de Cidadania  e

Direitos Humanos, representando o cabo PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente

da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra

PM/BM; e cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, chefe do Estado-Maior do Comando do Corpo

de Bombeiros Militar; cabo BM Cleomar Rodrigues de Oliveira; e cabo BM Udson

Eustáquio dos Santos, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao

convidado e aos convocados 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 Durval  Ângelo e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada reunião

conjunta  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização para debater o Projeto de Lei nº  3.078/2012,  "que dispõe sobre a

gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano

do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências";  Durval  Ângelo  e  Rômulo

Viegas  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  desta  comissão  no

Município  de  Uberlândia  para  debater  o  tema  "habitação  e  direitos  humanos",

especialmente  em  virtude  das  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos

apresentadas durante o debate público realizado em 4/10/2013; Durval Ângelo (2) em

que solicita seja realizada visita ao Centro de Internação Provisória de Justinópolis

para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias  de  maus-tratos  sofridos  por

adolescentes, em cumprimento de medida restritiva de liberdade na instituição; seja

realizada visita à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves para debater a política

habitacional  nessa cidade e  na  região metropolitana;  Rogério Correia  (5)  em que

solicita seja encaminhado ao Colegiado da Corregedoria do Sistema de Defesa Social

do  Estado  o  documento  entregue  pelo  agente  socioeducativo  da  Unidade  Santa

Terezinha Décio de Oliveira Costa à comissão em reunião realizada em 2/10/2013;

seja  encaminhado  à  secretária  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
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estadualização dos centros de internação provisória de adolescentes existentes em

Araxá e Perdizes, acompanhado do trecho das notas taquigráficas da 27ª Reunião

Ordinária  da comissão,  em que a  promotora  de  justiça  Vanessa Freitas  faz essa

sugestão;  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  ameaças  de

desalojamento sofridas por moradores das ocupações Rosa Leão, Vitória, Esperança

e  Helena  Greco,  localizadas  no  Município  de  Belo  Horizonte,  que  abrigam

aproximadamente 8 mil famílias; seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia

Militar pedido de providências para que sejam suspensas as incursões policiais nas

ocupações Rosa Leão, Vitória, Esperança e Helena Greco, localizadas no Município

de  Belo  Horizonte,  e  seja  comunicado  a  esta  Casa  o  eventual  cumprimento  de

mandado  de  reintegração  de  posse  dos  terrenos  em  que  se  localizam  aquelas

ocupações;  sejam  encaminhadas  ao  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de

Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  52ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão;

Sargento Rodrigues em que solicita seja enviado ofício ao Cel. BM Sílvio Antônio de

Oliveira Melo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais,  contendo apelo para que seja revisto o ato administrativo que removeu o

Cabo BM Cleomar Rodrigues de Oliveira e o Cabo BM Udson Eustáquio dos Santos

do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, de modo que eles possam retornar a esse

batalhão  em  suas  funções  operacionais,  em  virtude  do  debate  ocorrido  na  53ª

Reunião  Extraordinária  da  comissão,  em  7/10/2013.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/10/2013

Às 14h10min, comparecem na Câmara Municipal de Igarapé o deputado Adalclever

Lopes,  membro da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada

Maria  Tereza  Lara  e  o  deputado  Ivair  Nogueira.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120 do inciso III,  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 o

transporte intermunicipal que atende o Município de Igarapé. A presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria da Consolação Lopes

Bandeira, representante da comunidade igarapeense, e os Srs. José Carlos Gomes

Dutra,  prefeito  municipal  de  Igarapé,  Micharlis  Stânio  da  Fonseca,  presidente  da

Câmara Municipal de Igarapé, Fábio Damião da Silva Botelho, agente de transporte

da  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas,  Luiz  Carlos  de  Souza,

gerente  de  tráfego da Viação Novo  Retiro,  e  Antônio  dos  Santos  Braga,  gerente

administrativo da Expresso Lagoense, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência concede a palavra à deputada Maria Tereza Lara e ao deputado Ivair

Nogueira,  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. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/10/2013

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Pompílio

Canavez e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado João Leite, por indicação

da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Pompílio Canavez,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater o asfaltamento dos trechos rodoviários que ligam o Município de

Campos Gerais ao Distrito de Córrego do Ouro e este distrito ao Município de Fama,
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bem como o trecho que liga Fama e o Distrito de Córrego do Ouro ao Município de

Três Pontas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as sras. Maria de Oliveira Rocha Pereira, vereadora da Câmara Municipal de Campos

Gerais; e Edmaura Maria Gonzaga, diretora da Escola Estadual Padre Antônio Vieira;

e os srs. Mauricio Rabelo, prefeito municipal de Campos Gerais; João Carlos Coelho,

vice-prefeito  de  Campos  Gerais;  José  Eugênio  da  Silva,  presidente  da  Câmara

Municipal de Campos Gerais; Paulo Luis Rabello, prefeito municipal de Três Pontas;

Ademir Nardelli de Moura, presidente da Câmara Municipal de Fama; Aloísio Pereira,

Djalma Santos Pereira, Cláudio Lúcio Ribeiro, Lázaro Divino de Oliveira e Maurílio

Antônio  Pereira,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Campos  Gerais;  Ronaldo

Miarelli,  secretário  de  Planejamento  da  Prefeitura  de  Campos  Gerais;  Valdinei

Barbosa, secretário de Obras da Prefeitura de Campos Gerais; Mateus Arantes da

Silva,  padre  da  Paróquia  Nossa  Senhora  do  Rosário;  Fernando Antônio  Carneiro

Ferreira,  coordenador  regional  do  DER-MG em  Poços  de  Caldas;  Anderson  Luiz

Ferreira,  gerente do programa Caminhos de Minas;  e Adenisio Ferreira de Paula,

comandante da 18ª Cia da PMMG, de Alfenas, 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, 8 de outubro de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/10/2013

Às 10 horas, comparecem na Escola Municipal Profª. Maria de Lourdes Pereira dos

Santos, no Município de São José da Lapa, 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
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater os

direitos humanos violados em virtude do aumento da criminalidade em São José da

Lapa e região. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Joana D’Arc dos Santos Costa, secretária de Educação de São José da Lapa;

e os Srs. Francisco Fagundes de Freitas, prefeito municipal de São José da Lapa;

Altamiro Furtunato Filho, vice-prefeito de São José da Lapa; Diego Álvaro dos Santos

Silva,  procurador  de  São  José  da  Lapa;  Daniel  Balthazar  da  Silveira  Schindler

Coutinho, delegado de Polícia Civil de São José da Lapa; Orivelton Soares Pecheco,

delegado de Polícia Civil  de São José da Lapa; Maj.  PM Cássio Eduardo Soares

Fernandes,  subcomandante  do  36º  BPM;  Cap.  PM  Laércio  Jorge  Marques,

comandante da 179ª Cia. de Polícia Militar; Marcos Antônio Ferreira, proprietário do

Supermercado Ideal,  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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Durval  Ângelo,  presidente  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Rogério

Correia.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Antônio  Carlos  Arantes,  Leonardo  Moreira  e  Rogério  Correia,  membros  da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Elismar Prado. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião

e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a considera aprovada e solicita aos membros da comissão presentes

que  a  subscrevam.  A presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  debater  o
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aumento salarial para o funcionalismo público do Estado na data-base de 2013, como

estabelece  a  Lei  de  Política  Remuneratória  e  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Helga  Beatriz  Gonçalves,  assessora  chefe  de  Relações  Sindicais,

representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  secretária  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão;  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  presidente  da  CUT-MG  e

coordenadora-geral  do  Sind-UTE-MG;  Maria  Abadia  de  Souza,  presidente  do

Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais; e Anita Fernandes Tocafundo, diretora do Sindpublicos; e os Srs. Paulo

Carvalho,  diretor  do  Sind-Saúde-MG,  representando  o  Sr.  Renato  Barros,

coordenador desse sindicato, e Carlos Augusto dos Passos Martins, coordenador da

Associação  Sindical  dos  Trabalhadores  em  Hospitais  de  Minas  Gerais,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

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.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira - Inácio Franco - Antônio Carlos

Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012 

EMENDA Nº 29

Acrescenta-se onde convier o seguinte artigo:

Art. 1º - Aos policiais civis e aos agentes penitenciários, fica assegurado o direito à

percepção  de  ADE  eventualmente  adquirido  em  órgão  da  administração  direta,

autárquica ou fundacional do Estado, a partir da data do protocolo do requerimento.
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Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  emenda tem por  objeto  o  Adicional  de Desempenho -  ADE -

previsto no caput do art. 31 da Constituição do Estado. O ADE foi instituído no âmbito

das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional,  tal  como  em  leis

específicas que regem as vantagens dos policiais civis, policiais militares, bombeiros

militares e agentes penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com objetivo de

aperfeiçoar as regras, assegurar o direito à percepção do benefício respectivo, uma

vez que, cumpridos todos os requisitos, já incorpora o patrimônio dos beneficiários.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 30

Acrescente-se, onde convier no art. 1º, o seguinte parágrafo:

“Art. 1º - …

§ … - Fica assegurado ainda o direito de computar as Avaliações de Desempenho

Individual - ADIs - eventualmente obtidas no órgão anterior da administração direta,

autárquica ou fundacional do Estado a partir da data do protocolo do requerimento,

desde que não tenha sido fato gerador de ADE já adquirido.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta emenda tem por  objeto o Adicional  de Desempenho -  ADE -,

previsto no caput do art. 31, da Constituição do Estado. O ADE foi instituído no âmbito

das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional,  tal  como  em  leis

específicas que regem as vantagens dos policiais civis, policiais militares, bombeiros

militares, agentes penitenciários e agentes socioeducativos.

Neste sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com objetivo de

aperfeiçoar as regras, assegurar o direito à percepção do benefício respectivo.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
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EMENDA Nº 31

Dê-se a seguinte redação ao Anexo I - Estrutura das Carreiras Policiais Civis do

Substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012:

ANEXO I

(a que se refere o art. 77 da Lei Complementar nº , de de de 2013)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Delegado  de  Polícia  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 10.10.2013.

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 10.10.2013.

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 10.10.2013.

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 10.10.2013.

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 10.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do
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Legislativo, de 10.10.2013.

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 10.10.2013.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Governador do Estado

EMENDA Nº 32

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 1º - Esta lei organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG, define

sua  competência  e  dispõe  sob  o  regime  jurídico  dos  integrantes  dos  cargos  da

Carreira Policial Civil e Servidores dos cargos da carreira do Quadro Administrativo. ’’

Parágrafo  único  -  Fica  assegurada  aos  servidores  da  Carreira  Administrativa,

função de atividade, meio da Polícia Civil,  a  concessão de reajustes salariais nas

mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para a carreira policial civil.”

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação:  Propõe-se  a  manutenção  do  quadro  de  servidores  administrativos

conforme o disposto na Lei Complementar nº 84, de 2005.

EMENDA Nº 33

Suprima-se o inciso VI do art. 4º do Substitutivo nº 3, renumerando-se os demais.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: O STF decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.827, de

16\9\2010, que o princípio da indivisibilidade não se aplica à investigação criminal

nem às Polícias.

EMENDA Nº 34

Dê-se ao inciso XIV do art. 16 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e os bancos de dados correspondentes, sem prejuízo das atividades de



886
____________________________________________________________________________

perícia criminal;”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 35

Acrescente-se ao inciso II do art. 17 do Substitutivo nº 3 as seguintes alíneas:

“Art. 17 - (….)

II - (…)

h) Inspetoria-Geral de Investigadores de Polícia;

i) Inspetoria-Geral de Escrivães de Polícia;”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 36

Acrescente-se ao §1º do art. 17 do Substitutivo nº 3 o seguinte inciso III e o §10:

“Art. 17 - (...)

(...)

§ 1° - (...)

(...)

III - Instituto de Criminalística e Instituto Médico-Legal;

a) Gerências Departamentais de Polícia Técnico-Científica;

a.1) Gerências Regionais de Polícia Técnico-Científica;

a.1.1) Gerências de Perícia Integrada;

a.1.2) Seções Técnicas Regionais de Criminalística e de Medicina Legal;

(…)

§ 10 -  As Gerências Departamentais de Polícia Técnico-Científica, as Gerências

Regionais  de  Polícia  Técnico-Científica,  as  Gerências  de  Perícia  Integrada  e  as

Seções Técnicas Regionais de Criminalística e de Medicina Legal serão dirigidas por

Perito Oficial Criminal.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 37

Dê-se ao art. 18 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:
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“Art. 18 - (...)

§ 1º - A formação da lista tríplice para escolha do Chefe da Polícia Civil decorrerá

do  voto  pessoal,  plurinominal,  direto  e  secreto,  dos  policiais  civis  que  já  tenham

adquirido a estabilidade, em lista sêxtupla, a ser apreciada pelo Conselho Superior de

Polícia para formação da lista tríplice.

§ 2º - A votação para a formação da lista tríplice deverá ocorrer trinta dias antes do

término do mandato vigente, vedada procuração.

§ 3º - O processo de escolha será conduzido por comissão eleitoral indicada pelo

Conselho Superior da Polícia Civil, à qual compete o encaminhamento da lista tríplice

ao Chefe da Polícia Civil, logo que encerrada a apuração.

§ 4º - O Chefe da Polícia Civil,  o Chefe Adjunto da Polícia Civil e os Delegados

Gerais de Polícia dirigentes de Órgãos Estratégicos da Polícia Civil, para concorrerem

à formação da lista tríplice, deverão renunciar aos respectivos cargos e funções até

trinta dias antes da data fixada para a eleição.

§ 5º - Os cargos e funções de que trata o § 4º serão ocupados, interinamente, pelos

Delegados  Gerais  de  Polícia  mais  antigos  no  órgão,  salvo  decisão  diversa  do

Governador do Estado.

§ 6º - O Chefe da Polícia Civil encaminhará ao Governador do Estado a lista tríplice

com a indicação do número de votos obtidos, em ordem decrescente, até o quinto dia

útil seguinte àquele em que a receber.

§ 7º - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Chefe da Polícia

Civil nos vinte dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido

automaticamente no cargo o Delegado Geral de Polícia mais votado para o exercício

do mandato”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação:  A medida ora introduzida trata de implementar  maior  transparência,

modernidade  e  democratização  na  gestão  superior  da  Polícia  Civil,  conferindo  o

direito  de  todos  os seus  membros aptos  a  votar  a  participar  da  escolha  daquela

autoridade  que  legitimamente  irá  dirigir  os  destinos  da  instituição.  O  referido

dispositivo  já  é  praticado  em  outras  instituições  congêneres,  como  o  Ministério
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Publico, que, mesmo não sendo poder, é órgão autônomo, e seus componentes, que

também detêm prerrogativas especiais de carreira típica de Estado como poder de

fiscalização e polícia, inclusive porte de arma, escolhem periodicamente, através de

lista tríplice, seu dirigente por mandato com prazo fixado. A Polícia Civil, instituição

fundamental  para  o  Estado  Democrático  de  Direito,  cuja  direção  é  exercida  por

autoridade policial com carreira jurídica, também está preparada para essa novidade.

EMENDA Nº 38

Dê-se ao caput do art. 34 a seguinte redação:

“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 e, quando se tratar de peritos criminais e médicos

legistas, a delegação prevista só poderá ser destinada a Superintendente de Polícia

Técnico-Cientifica.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Vice-líder do Bloco Minas Sem Censura

EMENDA Nº 39

Dê-se ao inciso V do art. 38 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 38 - (…)

(…)

V - remover por necessidade do serviço Investigadores de Polícia e Escrivães de

Polícia,  nos  limites  determinados  pelo  Departamento  de  Polícia  Civil,  bem  como

propor ao Chefe da PCMG a remoção de servidores entre Departamentos de Polícia

Civil;  ouvido  respectivamente  o  Inspetor-Geral  de  Investigadores  de  Polícia  e  o

Inspetor-Geral de Escrivães de Polícia,  ressalvados os Médicos-Legistas e Peritos

Criminais, cuja remoção compete ao Superintendente de Polícia Técnico-Científica.”

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: Com a inserção no Conselho Superior de Polícia das inspetorias de

escrivães  e  de  investigadores,  os  inspetores  devem  ser  consultados  quanto  à

remoção  de  servidores  dessas  carreiras.  Com  relação  aos  peritos  criminais  e
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médicos-legistas, estão subordinados à STPC.

EMENDA Nº 40 

Dê-se aos incisos VI e VIII do art. 38 do Substitutivo n° 3 a seguinte redação:

“Art. 38 - (....)

VI  - propor a remoção de Delegados de Polícia, nos termos desta lei, bem como

controlar a distribuição de servidores em unidades da PCMG sob sua subordinação,

ouvido respectivamente o Inspetor-Geral de Investigadores de Polícia e o Inspetor-

Geral de Escrivães de Polícia, ressalvados os Médicos-Legistas e Peritos Criminais,

cuja remoção compete ao Superintendente de Polícia Técnico-Científica.;

(...)

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, ressalvados os médicos-legistas e peritos criminais, cuja remoção

compete ao Superintendente de Polícia Técnico-Científica.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 41

Dê-se ao § 2º do art. 41 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 41 - (...)

§ 2° - Os Peritos Criminais e os Médicos-Legistas lotados nas Seções Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos Médico-

Legais estão subordinados à Superintendência de Polícia Técnico-Científica.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 42

Dê-se ao § 3º do art. 41 a seguinte redação:

“Art. 41 - (….)

§ 3º - A atribuição prevista no inciso V do § 2º será exercida em conjunto com a

Chefia da respectiva unidade pericial.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.
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Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 43

Dê-se ao art. 42 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“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.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 44

Dê-se ao inciso IX do art. 45 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 45 - (….)

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 pelo Estado, em caso de dano;”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 45

Acrescente-se ao art. 79 do Substitutivo nº 3 o seguinte § 5º:

“Art. 79 - ...

§ 5º - O servidor ocupante ou designado para cargo de chefia intermediária das

carreiras policiais civis terá como incumbências, dentro de suas respectivas áreas e

setores de atuação, e sem prejuízo das demais funções:

I - indicar servidores e elaborar escalas referentes a plantões e operações policiais;

II - realizar o registro, o controle, a organização, e a atualização das frequências,

férias, licenças, afastamentos, arquivos e dados pessoais e funcionais dos servidores

subordinados e mantê-los sob sua responsabilidade, devidamente arquivados, a fim

de prestar informações à autoridade superior competente, quando solicitado;

III  -  inspecionar,  coordenar,  supervisionar,  orientar,  controlar,  avaliar  e  dirigir  os

trabalhos  do  setor  sob  sua  responsabilidade,  bem  como  dos  seus  servidores,

utilizando-se  de  técnicas  e  conhecimentos  nas  áreas  do  Direito,  Administração,
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Gestão Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Recursos Humanos, e Tecnologia da

Informação, dentre outros;

IV  -  ter  sob  sua  responsabilidade  bens,  objetos,  valores,  substâncias,

equipamentos,  documentos  e  procedimentos  custodiados  no setor,  promovendo  e

sugerindo ações para sua correta e adequada guarda, preservação e destinação;

V - executar atividades de apoio técnico-administrativo relativo às áreas de recursos

humanos,  planejamento,  estatística,  recursos  logísticos  e  materiais,  comunicação,

redação de ofícios, atas e expedientes de interesse administrativo, a protocolização, o

preparo, a seleção, a classificação, o registro, o arquivamento e a organização de

documentos  e  formulários  do  respectivo  setor,  na  ausência  de  servidor

administrativo.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 46

Acrescente-se ao art. 79 do Substitutivo nº 3 o seguinte parágrafo:

“Art. 79 - (...)

§ … - Em razão das atribuições legais da carreira e da forma de execução das

atividades, que se caracterizam pelo movimento intensamente repetitivo e contínuo

esforço visual, a carga horária semanal de trabalho do escrivão de polícia será de 30

horas semanais, vedado o cumprimento de jornada diária superior a 6 horas, salvo

em caráter excepcional, para a conclusão de determinada atividade policial civil.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação:  A  Organização  Internacional  do  Trabalho  (Convenção  155)  e  a

Organização Mundial de Saúde já estabeleceram padrões e normas técnicas para as

atividades  profissionais  que  se  submetem  a  exercícios  repetitivos.  Entre  esses

padrões, está estabelecida a carga horária máxima de 30 horas para as carreiras em

que, no rol de atividades, está a função de digitação. Desnecessário ainda ressaltar

que a grande maioria dos afastamentos por invalidez, advinda de LER/DORT, são em

decorrência da atividade do escrivanato.

Constituição Federal, art. 7º,  § XIV:
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“XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de

revezamento, salvo negociação coletiva;”

“Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério do Trabalho: 17.6.4. Nas atividades

de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções e

acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte: (...)

c)  o tempo efetivo de  trabalho de entrada de dados  não deve exceder  o  limite

máximo de 5 (cinco) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o

trabalhador poderá exercer outras atividades, observado o disposto no art. 468 da

Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos,

nem esforço visual (presentes nas demais atribuições do escrivão de polícia);

d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10

minutos  para  cada  50 minutos  trabalhados,  não deduzidos  da  jornada normal  de

trabalho;”.

EMENDA Nº 47

Suprimir o § 5º do art. 81 do Substitutivo nº 3.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 48

Dê-se ao §5º do art. 81 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 81 - (...)

§ 5º - Para fins de construção das tabelas de remuneração dos cargos das carreiras

a que se refere o art.  76,  o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado,

sendo a relação entre a maior e a menor remuneração dos cargos das carreiras a que

se refere o art. 76 desta lei complementar de, no mínimo, um terço.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: Esta emenda visa harmonizar a relação entre os cargos da carreira

policial, bem como garantir a justiça remuneratória entre os cargos da categoria que

não  podem  ser  separados  por  um  fosso  remuneratório  que  prejudica  o

desenvolvimento das ações e das operações policiais. Este dispositivo já existe de

fato, porém não há ainda sua formalização de direito.  Essa relação remuneratória
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também encontra pálio e justificativa no disposto no art.  39, § 5º,  da Constituição

Federal, que trata do seguinte: da lei no âmbito “lei da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios’’ poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor

remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso, o disposto no art.

37, XI. Esse dispositivo do art. 37 trata do subteto remuneratório aplicado nos três

Poderes.

Ainda nessa mesma senda devemos considerar que na Polícia Militar já se pratica

essa relação de 3.26% a referência de um salário de soldado em relação ao coronel,

já parecendo, aliás, previsão legal no texto da Lei nº 109/2009, aprovada por essa

Casa Legislativa.

Também destacamos o que se dispõe no art. 39 § 1º, onde se define que a fixação

dos  padrões  de  vencimento  dos  demais  componentes  no  sistema  remuneratório

observará:

“I  -  a  natureza,  o  grau  de  responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos

componentes  de  cada  carreira;  II  -  os  requisitos  para  a  investidura;  III  -  as

peculiaridades dos cargos; ’’.

Nesse sentido, devemos considerar que hoje todos os cargos da Polícia Civil são

de nível superior e suas atribuições são de caráter técnico-jurídico-científico e com

nível de complexidade compatível a tipicidade de Estado dessa carreira policial, não

só à luz do que dispõe a Lei Complementar nº 84, de 2005, mas também a Lei nº 113,

de 2010, aprovadas nesta Casa Legislativa. Resta ainda ressaltar que a matéria ora

fundamentada  em  nada  afronta  a  vedação  constitucional  da  vinculação

remuneratória, tampouco prevê impacto financeiro, mas sim garante uma política de

justiça e unidade remuneratória, evitando futuras distorções e desagregações, caso

eventualmente  as  gestões  futuras pratiquem o inconveniente  instituto  do  aumento

diferenciado entre os cargos e/ou carreiras de uma mesma categoria.

Vide parecer  exarado pelo escritório  de advocacia do jurista e ex-presidente da

OAB nacional, Dr. Cezar Brito, anexo a este.

EMENDA Nº 49

Dê-se ao art. 94 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 94 - Promoção é a passagem do policial civil do nível em que se encontra para
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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 invalidez;

III - post mortem.

§  2°  -  As  promoções  por  invalidez,  post  mortem  e  por  aposentadoria  poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§  3°  -  Fará  jus  à  por  antiguidade  o  policial  civil  que  atender  às  exigências

estabelecidas em regulamento e preencher os seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício 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.

§ 4º - 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.

§ 5° - 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.

§ 6º - 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.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.
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Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação:  A razão  para  tal  pleito  reside  no  fato  do  referido  ‘’benefício’’  se

constituir na sua execução, como um instrumento injusto de cooptação, que causa

desarmonia e  desagregação do âmbito  da  administração da Polícia  Civil,  pois  os

critérios  adotados  para  a  indicação  e  reconhecimento  dos  beneficiados,  são

meramente subjetivos, sem nenhum meio de aferição prática que se configure como

moeda  de  troca  para  benefícios  particulares,  não  admissíveis  no  âmbito  da

administração pública, ferindo de morte os princípios constitucionais da moralidade e

da impessoalidade.

A título  de  exemplo  esse  instituto  também  já  foi  suprimido  de  outra  instituição

congênere  da  Polícia  Civil  que  é  a  Polícia  Federal,  onde  os  policiais  têm  como

instrumento de valorização na carreira apenas a promoção por tempo de serviço a

cada cinco anos e a promoção por  escolaridade adicional,  onde os pré-requisitos

óbvios são de ordem técnica, material e objetiva, podendo ser auditáveis a qualquer

tempo. 

Nesse sentido o pleito da categoria policial civil, pelos motivos já expostos acima, é

o de suprimir a promoção por “merecimento’’ prevista no art. 95, § 1º, inciso II.

EMENDA Nº 50

Dê-se ao art. 96 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art. 96 - O policial civil e o servidor administrativo serão promovidos do nível I de

sua respectiva carreira para o nível II de sua respectiva carreira após a declaração de

estabilidade no respectivo cargo público.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação:  O  art.  96  do  Substitutivo  nº  2  ao  PLC  23/2012  foi  redigido

erroneamente, fazendo distinção de servidores uma vez que contempla apenas os

delegados  de  polícia,  e  a  proposição do art.  99  (Art.  100)  do  texto  de  consenso

elaborado pelas entidades sindicais dos policiais civis contempla todas as carreiras

dos policiais civis e administrativos, porquanto utiliza o termo “servidor”, e não apenas

delegado de polícia, senão vejamos : “Art. 99 (Art. 100) - Após a conclusão do estágio

probatório, o servidor considerado apto será promovido ao segundo (...no segundo
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grau do...) nível (...de ingresso na carreira...) da carreira - justificativa da alteração -

como acontece com a carreira de Delegado de Polícia, findo o estágio probatório,

todos os servidores da Polícia Civil terão direito automático à promoção ao segundo

nível das suas respectivas carreiras.

Entendemos que a emenda apresentada reveste-se de impessoalidade e isonomia

de tratamento dos servidores da Polícia Civil, fator de promoção de ânimo e estímulo

no  desenvolvimento  das  funções.  Alertamos  ainda  que  esta  emenda  recebe  um

clamor generalizado da categoria pela sua aprovação.

EMENDA Nº 51

Dê-se ao art. 98 do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:

“Art.  98  -  Após  a  conclusão  do  estágio  probatório,  o  policial  civil  e  o  servidor

administrativo considerado apto e que obtenha avaliação de desempenho satisfatória

será posicionado no segundo nível, grau b, da respectiva carreira.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: O disposto nesta ementa visa compatibilizar o instituto da progressão

com  a  promoção  em  razão  da  declaração  de  estabilidade  no  cargo  público

(aprovação no estágio probatório).

EMENDA Nº 52

Acrescente onde convier ao Substitutivo nº 3 o seguinte artigo:

“Art. (…) - Fará jus ao reposicionamento na carreira o Investigador de Polícia e o

Escrivão de Polícia que atendam aos requisitos da promoção especial, ou seja, serão

elevados  aos  níveis  superiores  na  respectiva  carreira,  desde  que  estejam

posicionados em níveis intermediários e serão reposicionados um nível para cada oito

anos de exercício na função policial civil, independentemente da existência de vagas

e interstício no nível”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: Os servidores policiais civis não foram contemplados com o instituto do

reposicionamento previsto no  Decreto  nº  45.274/2009.  Esta   emenda objetiva  dar

tratamento isonômico aos servidores do Estado de Minas Gerais ao contemplar o



897
____________________________________________________________________________

policial civil.

EMENDA Nº 53

Acrescente, onde convier, ao Substitutivo n° 3 o seguinte:

“Atribuições Específicas dos Cargos das Carreiras Administrativas

I - Analista da Polícia Civil:

a) executar atividades nas áreas de educação, saúde e psicossocial;

b) emitir notas técnicas e responder a consultas em matérias pertinentes à sua área

de  atuação,  elaborar  relatórios,  comentários,  vistorias,  levantamentos  e  informes

sobre as atividades realizadas, procedimentos adotados e resultados obtidos;

c)  atuar  em equipes  multiprofissionais,  otimizando as  relações  de trabalho  para

maior  produtividade,  bem  como  promover,  coordenar,  executar  e  auxiliar  em

atividades de integração profissional, interdisciplinar e multidisciplinar;

d) executar atividades e tarefas necessárias à elaboração de pesquisas, estudos,

análises,  planejamento,  implantação,  supervisão,  coordenação  e  controle  de

trabalhos  das  áreas  de  atuação  da  instituição,  de  acordo  com  os  níveis  de

responsabilidade,  conhecimento  e  habilidades  exigidos  para  o  cargo,  compatíveis

com a escolaridade e a função profissional requeridas;

e)  operar  e manter  atualizados sistemas operacionais,  equipamentos e recursos

informatizados na execução de suas atividades; 

f)  estabelecer  contatos  com  técnicos,  outras  unidades  e  órgãos,  mantendo

intercâmbio de informações e experiências profissionais sobre assuntos de interesse

de sua área de atuação e sistematizando as informações; 

g) articular de maneira sistêmica os recursos e capacidades técnicas disponíveis

para a consecução dos objetivos institucionais;

h)  estabelecer medidas para atendimento médico a acidentados no ambiente de

trabalho;

i) realizar trabalhos de análises clínicas, toxicológicas, biológicas e microbiológicas;

j) examinar pacientes para fins de diagnóstico odontológico e realizar tratamentos

dentários, protéticos, cirúrgicos e correções estéticas;

k) realizar avaliações nas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia,

assistência  social  e  psicologia  com a  finalidade de  subsidiar  decisões  em perícia
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médica e saúde ocupacional;

1) executar atividades de enfermagem e orientar a respeito da saúde e medicação;

m)  orientar  a  distribuição  de  material  médico-hospitalar,  o  encaminhamento  de

pacientes e as tarefas ligadas à pratica da medicina;

n)  ajudar  a  restabelecer  deficiências  musculares,  procurando  recuperar  as

dificuldades motoras e definir técnicas a serem aplicadas para a recuperação física;

o) prevenir, identificar e corrigir distúrbios funcionais de audição ou fala;

p) realizar consultas médicas nas especialidades da sua habilitação profissional,

fazer  exames  clínicos,  prescrever  medicamentos  e  desenvolver  programas  de

prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 

q) atuar em programas de prevenção, saneamento e planejamento da saúde; 

r) coordenar, orientar e acompanhar as atividades executadas pelas pessoas com

necessidades especiais;

s)  executar  outras  atividades  correlatas  ao  seu  cargo  e  compatíveis  com  as

atribuições gerais estabelecidas, no item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.301, de 2004,

conforme necessidade do serviço e orientação superior.

II - Técnico-Assistente da Polícia Civil:

a)  prestar  serviços  e  executar  atividades  de  apoio  administrativo  e  logístico,

relativos  ao  exercício  das  competências  legais  do  respectivo  órgão  ou  unidade,

fazendo  uso  de equipamentos  e  recursos  disponíveis  para  a  consecução dessas

atividades;

b)  oferecer  suporte  técnico,  administrativo  e  logístico,  bem  como  executar

atividades nas áreas de educação, saúde, auxiliar  na coleta impressões digitais e

dados biográficos para a identificação civil, realizar vistoria de veículos e colher dados

para o registro e licenciamento de veículo automotor e para a habilitação do condutor;

c) exercer atividades de apoio técnico-administrativo relativo às áreas de recursos

humanos,  planejamento,  estatística,  recursos  logísticos  e  materiais,  comunicação,

economia, orçamento, finanças, contabilidade, informações operacionais e gerenciais,

ensino, pesquisa e saúde;

d) coletar e preparar dados para estudos, pesquisas, análises, relatórios, pareceres

ou quaisquer outros atos de natureza econômica, financeira e jurídica;
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e) programar e promover a execução de procedimentos licitatórios de serviços e de

fornecimento,  bem  como  subsidiar  a  unidade  responsável  pela  elaboração  de

contratos;

f) relacionar, orçar e solicitar materiais e instrumentos de trabalho, sob orientação

superior, efetuando o devido controle e organização;

g) realizar tarefas de suporte em gestão e controle de convênios e contratos;

h)  coletar,  apurar,  selecionar,  registrar  e consolidar dados para a elaboração de

informações estatísticas;

i)  realizar  trabalhos  de  digitação  e  redação  de  ofícios,  atas  e  expedientes  de

interesse administrativo,  a protocolização,  o preparo,  a  seleção,  a classificação,  o

registro,  o  arquivamento,  a  organização  e  a  extração  de cópias  reprográficas  de

documentos e formulários;

j) efetuar atendimentos e prestar informações ao público;

k)  conduzir  veículos  não  caracterizados  com  a  identificação  da  Polícia  Civil  e

caracterizados quando acompanhado de policial civil, mante-los em boas condições

de  conservação  e  funcionamento,  providenciando  consertos,  abastecimento,

lubrificação, limpeza e troca de peças, bem como zelar pela segurança das pessoas e

materiais durante o transporte; 

l) elaborar programas definidos pelos analistas de sistemas, preparando instruções

detalhadas  e  codificadas  para  linguagem  de  computador,  preparar  manuais  de

operação,  executar  a  manutenção  dos  sistemas  implantados  e  estudar  a

racionalização destes;

m)  auxiliar  em  atividades  técnicas  na  área  de  informática  relativas  a

desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, projeto e implementação

de  banco  de  dados,  uso  dos  recursos  de  multimídia  e  internet,  suporte  a

equipamentos  e  redes  de  computadores,  instalação  de  equipamentos  para

transmissão de dados, rotinas de segurança e demais atividades visando resguardar

dados e informações, bem como implementar planos de recuperação de dados e o

funcionamento de emergência;

n)  operar os sistemas corporativos registrando informações e emitindo relatórios

para análises prospectivas, estudos de viabilidade e outros elementos de suporte a



900
____________________________________________________________________________

decisão,  bem  como alimentar  os  programas  e  as  fontes  de  informações  de  sua

unidade;

o) colaborar com outros profissionais na solução de problemas relacionados ao uso

dos  recursos  computacionais  disponíveis  e  layout  físico,  visando  ao  melhor

aproveitamento de espaços e interação entre as unidades organizacionais;

p) acompanhar o processo de gestão de suprimento de bens e serviços, auxiliando

no controle de qualidade e na fiscalização destes;

q) atuar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, com

vistas à sua melhoria qualitativa e quantitativa;

r) participar da integração e intercâmbio com outros órgãos e entidades auxiliando

na execução, no planejamento e no monitoramento de planos, projetos e programas;

s) controlar a movimentação dos veículos e a manutenção da frota;

t)  atuar,  sob  a  supervisão  do  médico  do  trabalho  ou  cirurgião-dentista,  no

atendimento  a  servidores  e  seus  dependentes,  em  exames,  tratamentos  e

intervenções cirúrgicas;

u)  desempenhar  atividades  técnicas  de  enfermagem  e  prestar  assistência  ao

paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro;

v) executar tarefas de instrumentação cirúrgica, organizar o ambiente de trabalho,

realizar registros e elaborar relatórios técnicos;

w) preparar lâminas para exames anátomo-patológicos; coletar material  biológico

de  pacientes;  preparar  reagentes  e  soluções;  receber  e  distribuir  medicamentos;

conferir fórmulas e documentar  atividades e procedimentos, sob a supervisão direta

do profissional da sua área específica de atuação;

x) prestar primeiros socorros para encaminhar o paciente ao tratamento específico,

conforme orientação superior;

y) auxiliar na elaboração e execução de programas e planos de proteção à saúde

dos servidores;

z)  executar  outras  atividades,  na  sua  área  de  atuação,  correlatas  ao  cargo  e

compatíveis com as  atribuições gerais definidas no item III;2 do Anexo III  da Lei n°

15;301, de 2004, conforme orientação superior.

III - Auxiliar da Polícia Civil:
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a)  prestar  serviços  e  executar  atividades  de  apoio  administrativo  e  logístico  de

rotina, relativos ao exercício das competências legais do respectivo órgão ou unidade,

fazendo  uso  de equipamentos  e  recursos  disponíveis  para  a  consecução dessas

atividades;

b)  executar  serviços  de  portaria  e  zeladoria,  atendimento  a  gabinetes  e  prestar

informações ao público interno e externo, relativas à sua área de atuação, orientando

os interessados dentro do disposto nas instruções, rotinas e normas da instituição;

c) exercer tarefas auxiliares nas áreas de logística para a execução da manutenção

predial,  reparo de instalações elétricas, telefónicas e hidráulicas, nos trabalhos de

marcenaria, alvenaria e pintura de móveis e paredes;

d)  operar,  instalar,  manter,  reparar  e  conservar  máquinas,  equipamentos  e

instalações em geral,  informando à chefia imediata atos e condições inseguras de

trabalho, defeitos nos equipamentos e manutenção necessária;

e)  conduzir  veículos  não  caracterizados  com  a  identificação  da  Polícia  Civil  e

caracterizados quando acompanhado de policial civil, mante-los em boas condições

de  conservação  e  funcionamento,  providenciando  consertos,  abastecimento,

lubrificação, limpeza e troca de peças, bem como zelar pela segurança das pessoas e

materiais durante o transporte;

f) executar atividades de vigilância de prédios e áreas, bem como de limpeza e

conservação de copa, cozinha e jardim;

g)  executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

arquivamento,  encaminhamento  e  transporte  de  documentos,  correspondências  e

publicações oficiais;

h) relacionar, orçar e requisitar materiais, instrumentos e transportes necessários,

sob orientação superior, efetuando o devido controle e organização dos materiais;

i) efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros de natureza contábil;

j)  auxiliar  na  remoção de móveis,  utensílios  e  materiais,  efetuando o transporte

quando solicitado;

k)  executar  outras  atividades,  na  sua  área  de  atuação,  correlatas  ao  cargo  e

compatíveis com asatribuições gerais definidas no item III;2 do Anexo  III  da Lei n°

15;301, de 2004, conforme orientação superior.”.
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Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 54

Acrescente-se onde convier ao Substitutivo nº 3 os seguintes artigos:

“Art.  (…)  -  A  Inspetoria-Geral  de  Investigadores  de  Polícia  tem  por  finalidade

assessorar o Chefe da PCMG e o Chefe adjunto da PCMG em assuntos relacionados

às  investigações  criminais  desenvolvidas  pelas  Inspetorias  de  Investigadores  de

Polícia  das  unidades  de  atividade-fim,  bem  como referendar  ou  não  os  atos  de

promoção,  remoção,  afastamentos,  requerimentos  de  licença  para  tratamento  de

saúde  dos  Investigadores  de  Polícia  e  ainda  os  atos  de  lotação  dos  referidos

servidores.

Art. (...) - A Inspetoria-Geral de Escrivães de Polícia tem por finalidade assessorar o

chefe da PCMG e o Chefe adjunto da PCMG em assuntos relacionados às atividades

cartorárias  desenvolvidas  pelos  Cartórios  Policiais  das  unidades  de  atividade-fim,

bem  como  referendar  ou  não  os  atos  de  promoção,  remoção,  afastamentos,

requerimentos de licença para tratamento de saúde dos Escrivães de Polícia e ainda

os atos de lotação dos referidos servidores.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 55

Acrescente onde convier ao Substitutivo nº 3 o seguinte:

DAS CARREIRAS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA PCMG

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. ... - As carreiras do quadro administrativo da PCMG são as seguintes:

I - Analista da Polícia Civil;

II - Técnico Assistente da Polícia Civil; e

III - Auxiliar da Polícia Civil.

Art. ... - A estrutura das carreiras de que trata o artigo anterior e o número de cargos

de cada uma delas são os constantes no Anexo IV.

Art.  ...  -  O ocupante de cargo das carreiras do quadro administrativo da PCMG

desenvolve as suas atribuições em conformidade com as seguintes diretrizes:
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I - exercício exclusivo de atividades de natureza administrativa;

II - vedação do exercício de atividades de natureza policial civil;

III - exercício exclusivo das funções na unidade de lotação do cargo;

IV - obediência aos princípios da hierarquia e disciplina.

Art.  ...  -  Ao servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo  das  carreiras  do

quadro administrativo da PCMG são conferidas atribuições de apoio administrativo e

logístico  em  diversas  áreas  de  atuação  para  o  cumprimento  da  atividade  não

finalística nas unidades da Polícia Civil, conforme disposto no Anexo V desta lei.

Parágrafo  único  -  Fica  assegurada  aos  servidores  das  carreiras  de  função  de

atividade meio da Polícia Civil, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas

e com os mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis.

Art. ... - Os servidores que ingressarem na carreira de Analista da Polícia Civil e

forem  designados  para  o  desempenho  das  funções  de  Médico,  Odontólogo,

Enfermeiro e Fisioterapeuta, bem como os que ingressarem na carreira de Técnico

Assistente da Polícia Civil  e  forem designados para o desempenho da função de

Técnico de Radiologia, em exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, terão

carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro horas.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

Altera o art. 152 da 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 - O art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a vigorar com

a seguinte redação:
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“Art. 152 - O professor ou a professora que houver completado  quarenta e cinco

anos  de  idade  e  contar  vinte  e  cinco  anos  de  regência  terá  direito  ao  exclusivo

exercício das atribuições do módulo 2, previsto no art. 13 desta lei ou, a critério do

sistema, de outras, necessárias ao funcionamento da escola.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Rogério Correia

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica extinto o Tribunal de Justiça Militar do Estado.

Art. … - Fica criada na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado a Câmara Militar.

Art. … - Compete à Câmara Militar do Tribunal de Justiça do Estado as atribuições

legais e constitucionais do extinto Tribunal de Justiça Militar.

Art.  … -  A reestruturação do Quadro  de  Pessoal  da  Secretaria  do  Tribunal  de

Justiça, atendendo às necessidades de funcionamento do Tribunal após a extinção do

Tribunal de Justiça Militar, será definida em lei.

§ 1º - A lei resultante do projeto a que se refere o “caput” deste artigo estabelecerá

a  forma do  aproveitamento,  no  Quadro  de  Pessoal  da  Secretaria  do  Tribunal  de

Justiça,  dos servidores ocupantes de cargos da Secretaria  do Tribunal  de Justiça

Militar.

§ 2º - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Justiça Militar passam a integrar o

acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

§  3º  -  As  verbas,  as  dotações  orçamentárias  e  as  previsões  de  despesas  do

Tribunal  de  Justiça  Militar,  aprovadas  por  lei,  serão  alocadas  ao  orçamento  do

Tribunal de Justiça.”.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.879/2013  ora  apresentada  visa

extinguir o Tribunal de Justiça Militar, órgão integrante do Poder Judiciário mineiro. A

extinção pretendida baseia-se nos recentes questionamentos relativos à necessidade



905
____________________________________________________________________________

da existência do Tribunal de Justiça Militar e do seu elevado custo financeiro para o

Estado,  não  faltando  aqueles  que  apontam  a  necessidade  da  sua  extinção,  em

contraste com os que defendem a manutenção desse ramo da justiça especializada.

Para discutir a matéria, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, na 166ª sessão

ordinária, realizada em 2 de abril de 2013, instituiu grupo de trabalho, com o objetivo

de elaborar diagnóstico acerca da organização e do funcionamento da justiça militar.

Dados do CNJ evidenciam que o TJMMG, no ano de 2010, teve orçamento de

R$31 milhões de reais,  tendo julgado 453 processos, a um custo de R$69 mil  de

reais  por  processo.  Essas  informações  trouxeram  críticas  quanto  à  efetividade  e

eficiência da Justiça Militar.

Já os dados da execução orçamentária do TJMMG, para o período de 2008 a 2012,

extraídos do armazém Siafi em 21/8/2013 e atualizados pelo IPCA de 31/12/2012,

evidenciam que a despesa realizada com pessoal  manteve-se estável no período,

tendo em vista que o valor executado em 2008 foi de R$29,27 milhões de reais  e, em

2012, de R$31,14 milhões. Para as outras despesas correntes, houve um acréscimo

de 40% no valor executado em 2012 (R$5,5 milhões) face ao executado em 2008

(R$3,9 milhões). Com relação aos investimentos, podemos observar que houve uma

evolução  de  672%  no  valor  executado.  Em  2008  foram  investidos  R$872  mil,

enquanto que em 2012 o investimento foi de R$6,72 milhões.

Para o ano de 2013, foram autorizados, na Lei Orçamentária Anual, R$37,6 milhões

para despesas com pessoal e encargos sociais, R$8,3 milhões para outras despesas

correntes e R$900 mil para investimentos, totalizando-se R$46,7 milhões em recursos

orçamentários destinados ao TJMMG.

Não  bastasse  isso,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.301/2013,  em  tramitação  nesta  Casa

legislativa,  pretende  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 (duzentos e trinta e quatro mil

reais), para atender a outras despesas correntes.

Como se vê, em Minas Gerais a opção foi pela criação do Tribunal de Justiça Militar

como órgão de segunda instância responsável por processar e julgar os militares do

Estado,  nos  crimes  militares  definidos  em  lei,  e  as  ações  judiciais  contra  atos
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disciplinares militares.

Ocorre  que,  conforme  os  números  citados  anteriormente,  o  referido  órgão  traz

despesas  elevadíssimas  para  o  erário  sem,  contudo,  dar  à  sociedade  o  retorno

desejado.

Sendo  assim,  a  sua  extinção  é  a  medida  que  melhor  se  amolda  ao  interesse

público, já que, dessa forma, será possível alcançar maior eficiência e economicidade

na prestação dos serviços públicos.

Com a extinção do Tribunal de Justiça Militar, as suas atribuições passarão a ser do

Tribunal de Justiça do Estado, especificamente da nova Câmara Militar que integrará

a  sua  estrutura,  reduzindo  os  custos  e  mantendo  a  eficiência  e  economicidade

desejada pela população.

A extinção do TJMMG irá gerar para o Estado uma grande economia, de dezenas

de  milhões  de  reais,  com  corte  dos  elevados  e  improdutivos  custos  com  o

funcionamento e manutenção da estrutura do referido órgão.

Trata-se,  inclusive,  de  medida que vai  ao  encontro da política de contenção de

despesas que recentemente vem sendo implementada pelo Poder Executivo estadual

na estruturação das suas Secretarias de Estado, reduzindo-as ao necessário para

uma gestão eficiente dos serviços públicos.

Por  fim,  registre-se  que caberá  ao  regimento  interno do Tribunal  de  Justiça  do

Estado organizar o funcionamento da nova Câmara Militar.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - A Lei nº 13.454 passa a vigorar com o seguinte artigo:

Art. 14-A - O juiz de paz, designado nos termos do art. 13, § 3º da Lei nº 13.454, de

2000,  que esteja em efetivo exercício na Comarca ou Distrito  há pelo menos oito

anos, contados da data da publicação desta lei, fica mantido no exercício de suas

funções como titular único, até que outro seja eleito e empossado, nos termos do art.

98, II da Constituição da República.

Parágrafo  único  -  O  designado  para  o  cargo  de  juiz  de  paz,  nos  termos

estabelecidos pelo  caput,  terá  direito  a exercer  as  atribuições conferidas  pela Lei

13.454, de 2000.”.
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Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso

Justificação:  A  Lei  nº  13.454,  de  12/1/2000,  ao  regulamentar  o  processo  de

provimento  do  cargo  de  juiz  de  paz,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,

estabeleceu por meio de seu artigo 27 que “até a posse dos titulares eleitos, serão

mantidos os juízes de paz e seus suplentes em exercício na data de publicação desta

lei,  com as competências  nela previstas  e com a  remuneração constante no  seu

Anexo”.

Ocorre que após a publicação da referida lei já se passaram 13 anos e, em razão

do largo lapso temporal e da não ocorrência de eleições para juiz de paz, tem-se na

grande maioria das Comarcas a presença do juiz ad hoc, que é nomeado pelo Juiz de

Direito, nos termos do art. 13, § 3º, da Lei nº 13.454, de 2000.

Esta emenda objetiva regularizar provisoriamente a situação dos juízes de paz que

ocupam este cargo por um tempo não inferior há oito anos; com isso, além de atender

ao princípio da eficiência e proteger o interesse público, que irá ter uma referência na

justiça de paz, também trará segurança aos profissionais que exerçam essa função

com competência e seriedade.

A Justiça de Paz é uma das mais antigas instituições da vida judiciária brasileira,

buscando suas raízes na Colônia, com base nas velhas Ordenações do Reino de

Portugal.  Foi  instituída formalmente entre nós 324 anos após o descobrimento do

Brasil.

Ao lado dos juízes de direito havia os juízes de paz, eleitos com os vereadores

municipais, aos quais se atribuía uma função conciliatória, com as partes, antes da

demanda,  "por  todos  os  meios  pacíficos  que  estivessem  ao  seu  alcance",  como

preliminar obrigatória para o ingresso no Juízo contencioso.

D.  Pedro  I  implantava,  dessa  forma,  a  Justiça  de  Paz  no  Brasil,  manifestação

inequívoca do espírito  liberal que inspirou o texto de nossa primeira Constituição,

fortemente influenciado pelas idéias não menos liberais que suscitaram a Revolução

Francesa, já bastante disseminadas no Império.

As Justiças de Paz nascem, geralmente, do mesmo fundo histórico: uma reação ao

poder autoritário do Estado. A nossa não foi diferente.
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Regulamentada em 1827,  foi inserta na Constituição do Império com o mérito de

preservar os princípios  liberais em contraposição ao autoritarismo estatal.  Ao lado

desse  princípio,  existia  uma  inegável  preocupação  com  a  conveniência  de  se

propiciar às partes desavindas a possibilidade de composição que deveria anteceder

o procedimento judicial; por isso, a Carta de 1824, tal como o Código de Processo

Civil  francês,  determinava  em  seu  art.  161:  "Sem  se  fazer  constar  que  se  tem

intentado o meio de reconciliação, não se começará processo algum".

Em consequência, o art. 162 estabelecia que "para esse fim, haverá juízes de paz,

os  quais  serão  eletivos  pelo  mesmo  tempo  e  maneira  por  que  se  elegem  os

vereadores das Câmaras. Suas atribuições e distritos serão regulados por lei", que foi

a  de  15  de  outubro,  já  mencionada,  também  conhecida  como Lei  Orgânica  das

Justiças de Paz.

Assim, ao lado da preservação dos princípios liberais e do autoritarismo estatal,

surgia  o  princípio  da  conciliação,  primeiro  passo  para  vigorar,  em  toda  a  sua

plenitude,  a  Justiça  de  Paz,  cuja  denominação,  por  si  só,  deixa  bem  explícita  a

importância de sua finalidade: distribuir a paz, a união, a harmonia, a concórdia entre

os cidadãos e, por meio da reconciliação (ou conciliação), evitar que as partes em

litígio recorram ao procedimento judicial tão lento e repleto de formalismos, em suas

diversas fases.

Em virtude  dos  fatos  e  argumentos apresentados,  verifica-se  a necessidade de

aprovação desta emenda, tendo em vista que após o surgimento da Lei nº 13.454, de

2000,  criou-se  grande  expectativa  pela  realização  de  eleições  para  juiz  de  paz;

todavia,  passaram-se  13  anos  e  nada  aconteceu.  Segundo  o  Tribunal  Regional

Eleitoral, não há previsão para a realização de tais eleições e de acordo com o art. 2º

da  Lei  nº  13.454,  de  2000,  “as  eleições  para  Juiz  de  Paz  serão  realizadas

simultaneamente com as eleições municipais”. Sendo assim, é possível concluir que

o cargo de juiz de paz ficará vago até que sejam realizadas as referidas eleições.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 1º, o seguinte inciso III:

“Art. 1º - … 

III - setenta cargos de Técnico Judiciário.”.
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Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A última criação de cargos efetivos para a Justiça de Primeira Instância

decorreu da Lei nº 14.336, de 3/7/2002.

Àquela época (ano de 2002),  registrava-se uma distribuição anual  de 1.367.977

processos e um acervo total de 2.040.928 processos.

No ano de 2011, foram distribuídos 2.263.811 processos, registrando-se um acervo

total de 4.438.982 feitos ativos na 1ª instância.

Extrai-se daí  a constatação de que os  números  de processos  distribuídos e de

acervo praticamente dobraram, sem que houvesse a criação de cargos efetivos de

servidores.

Assim,  a  criação  dos  cargos  ora  proposta,  destinar-se-á,  precipuamente,  ao

atendimento da programação de instalação de novas varas, já estabelecidas em lei,

bem  como  ao  atendimento  de  situações  críticas,  identificadas  pelo  Tribunal  de

Justiça, como, por exemplo, as varas de competência para execução penal, ou para

processarem os feitos regidos pela Lei nº 11.340, de 7/8/2006 (Lei Maria da Penha).

Por  essas razões,  contamos com o  apoio dos nobres pares à aprovação desta

emenda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.513/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação ao trecho da Rodovia LMG-776 que liga o Município de Bom Jesus do

Amparo ao Distrito de Ipoema, no Município de Itabira.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/9/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Públicas.

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

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 1º/11/2011, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
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diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

esta enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.513/2011 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Prefeito  Raymundo dos  Santos  Motta  ao  trecho da Rodovia  LMG-776 que liga  o

Município de Bom Jesus do Amparo ao Distrito de Ipoema, no Município de Itabira.

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

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30; e ao estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, 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.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica do Departamento de

Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -,  informando  que  o  segmento  não  possui

denominação  oficial  e  que  os  Municípios  de  Bom  Jesus  do Amparo  e  de  Itabira

devem ser consultados a respeito, o que deve ser efetivado pela comissão de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.513/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.273/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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
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Município de Guidoval.

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 em análise 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.

Cid Veira nasceu em 5 de abril de 1890, na regão de Córrego Alegre, próximo ao

atual  Município de Rodeiro, à época pertencente ao Município de Ubá.  Seus pais

mudaram-se,  em 1929,  para  o então Distrito  de Sapé de Ubá,  hoje Município de

Guidoval, com o objetivo de ampliar o comércio de sua firma do ramo de fumo de

corda  e  dar  melhores  condições  de  estudo  aos  filhos.  Coube  a  Cid  Vieira  dar

prosseguimento ao negócio de seu pai, tornando-se um respeitável comerciante de

fumo, com clientes nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Em  1943  o  Distrito  de  Sapé  tem  seu  nome  modificado  para  Guidoval  em

homenagem ao seu fundador, Guido Thomaz Marliere. Com o advento da Lei nº 336,

de 1948, esse distrito foi emancipado, cabendo a Cid Vieira, então juiz de paz da

localidade, presidir a sessão e pronunciar o termo de instalação do novo município.

Nas eleições de 1949, Cid Vieira foi eleito o primeiro prefeito municipal de Guidoval,

cujo  mandato,  embora  tenha  durado  apenas  dois  anos  e  enfrentado  grandes

dificuldades inerentes a um município recém-instalado, foi marcado pela construção

de pontes, estradas e escolas.

Do  casamento  de  Cid  Vieira  com  Conceição  Fróes  Vieira  resultou  uma

descendência que é motivo de orgulho para qualquer cidadão guidovalense. Entre

seus filhos e netos, há profissionais liberais,  comerciantes e empresários que dão

prosseguimento a sua obra de realizações e conquistas.

Em favor  da  proposição,  esclareça-se que,  por  ocasião  da grave enchente que

avassalou a cidade em 2012, a Praça Cid Vieira, única obra pública que faz alusão a

essa personalidade, teve que ser demolida para dar lugar à construção de uma ponte,
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com cujo nome se pretende homenagear essa ilustre figura pública, falecida em 1975,

aos 85 anos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  3.273/2012,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2013.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.455/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Deputado Gilberto Abramo e decorrente do desarquivamento do

Projeto  de Lei  nº  943/2007,  a proposição em epígrafe  tem por  objetivo instituir  a

Semana de Vacinação de Adultos no Estado.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A seguir, foi analisada pela Comissão de Saúde,

que opinou por sua rejeição.

Agora, compete à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar a

matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  análise  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  de  Vacinação  de

Adultos no Estado de Minas Gerais, a ser realizada anualmente a partir do dia 5 de

agosto - data em que se comemora o Dia Nacional da Saúde -, na rede pública de

saúde.  Para  tanto,  estabelece que serão disponibilizadas  vacinas  contra  doenças

como tétano, difteria, sarampo, hepatite B, gripe, pneumonia e febre amarela, entre

outras,  conforme  critérios  definidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  e  será

fornecido cartão de vacinação aos vacinados. A proposição deixa a cargo do Poder

Executivo a regulamentação da norma.

Argumenta  o  autor  que  a  proposição  tem  por  objetivo  incentivar  o  hábito  da

vacinação na fase  adulta,  a  exemplo  das  campanhas para  crianças  e  idosos  em
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andamento  no  País.  Ainda  de  acordo  com  o  autor  do  projeto,  algumas  doenças

podem acometer indivíduos de qualquer faixa etária; portanto, os adultos não podem

estar descobertos do efeito protetor das vacinas, que exercem impacto positivo na

melhoria da saúde da população.

Neste ponto, cabe esclarecer que, no Brasil, o calendário de vacinação é definido

pelo  Programa  Nacional  de  Imunizações  -  PNI  -  do  Ministério  da  Saúde  e

corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde

pública do País. O Programa foi criado em 1973 e regulamentado pela Lei Federal nº

6.259, de 30/10/1975, e pelo Decreto nº 78.231, de 30/12/1976. É um instrumento

para a proteção da população brasileira contra doenças que podem ser evitadas com

o  uso  de  imunobiológicos,  incluindo  as  vacinas.  Atualmente,  o  PNI  preconiza  a

vacinação  para  a  família  e,  além  da  imunização  de  crianças,  oferece  também  a

vacinação para adolescentes, adultos,  idosos, povos indígenas e populações com

necessidades especiais,  com distribuição gratuita  nas unidades de saúde da rede

pública. Com relação ao calendário de vacinação dos adultos, cumpre ressaltar que o

Programa  Nacional  de  Imunizações  disponibiliza  as  seguintes  vacinas:  1)  contra

hepatite B: indicada para grupos vulneráveis, em que estão incluídos trabalhadores

da saúde, policiais, bombeiros, gestantes a partir do 3º mês de gravidez, homens e

mulheres que mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, entre outros

grupos de pessoas; 2) contra difteria e tétano (vacina dupla tipo adulto): uma dose de

reforço a cada dez anos; 3) febre amarela: indicada aos residentes ou viajantes para

as áreas com recomendação da vacina, considerando a situação epidemiológica da

doença;  4)  tríplice viral  (contra sarampo, caxumba e rubéola):  indicada uma única

dose  para  mulheres  de  20  a  49  anos  e  homens  de  20  a  39  anos  que  não

apresentarem comprovação vacinal.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou sobre

a inocuidade dos dispositivos da norma que determinam a disponibilização de vacinas

para adultos contra diversas doenças e o fornecimento do cartão de vacinação, uma

vez que essas são práticas já instituídas na rede pública de saúde do Estado. Além

disso,  aquela  Comissão  pontuou  que  é  dispensável  a  previsão  legal  de  futura

regulamentação da norma pelo Poder Executivo, dada a sua competência privativa
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para  tal.  Com  base  nesse  entendimento,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  se

compõe  tão  só  de  dois  artigos,  que,  respectivamente,  instituem  a  "Semana  de

Vacinação de Adultos, a ser realizada, anualmente, a partir  do dia 5 de agosto" e

estabelece a vigência da futura lei na data de sua publicação.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Saúde  exarou  parecer  no  qual  discorda  do

encaminhamento dado pela Comissão de Constituição e Justiça, sob a argumentação

de  que  a  instituição  da  Semana  de  Vacinação  de  Adultos,  conforme  prevê  a

proposição, pode gerar dúvida e confusão com relação às campanhas periódicas de

vacinação definidas  anualmente  pelo Ministério  da Saúde,  por  meio do Programa

Nacional de Imunizações. Além disso, é o Ministério da Saúde o órgão responsável

por  coordenar  e  definir  normas e  procedimentos  técnicos  e  científicos  relativos  à

vacinação,  em  articulação  com  as  secretarias  estaduais  e  municipais  de  saúde,

mediante ações estratégicas e sistemáticas de vacinação da população, com base na

vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis e inovações tecnológicas da

área.  O  órgão  federal  também  tem  o  papel  de  adquirir,  conservar  e  distribuir  os

imunobiológicos que integram os calendários de vacinação do PNI em todo o País.

Diante disso,  essa comissão de mérito  alega que a vacinação é uma prática já

realizada no sistema público  de saúde em todo o  território  brasileiro  e,  por  isso,

dispensa determinação legal.

A aprovação do projeto de lei seria inócua, visto carecer do aspecto inovador de

que  a  lei  deve  ser  revestida.  Não  se  vislumbram,  portanto,  motivos  para  que  a

proposição prospere nesta Casa.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.455/2012.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Romel Anízio - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.270/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública  a  Associação de Capoeira Cultural Social
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Santa Rita, 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 em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Capoeira  Cultural  Social  Santa  Rita,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

desenvolver ações nas áreas de cultura, esporte e assistência social.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  difunde  a  arte  da  capoeira,

promovendo  também  o  esporte,  a  educação,  a  dança,  a  música  e  o  patrimônio

cultural imaterial representado por essa tradição afrobrasileira.

Tendo em vista o papel desempenhado pela entidade na promoção e no fomento à

cultura,  não  apenas  na  região  do  Barreiro,  mas  em  toda  Belo  Horizonte,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.270/2013,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.375/2013*

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 4.375/2013 tem por

objetivo  instituir  o  Dia  do  Agente  de  Segurança  Penitenciário  no  Estado  e  foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do
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Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.375/2013 pretende instituir o Dia do Agente de Segurança

Penitenciário no Estado, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho, data em

que foi criada a carreira.

O cargo de agente de segurança penitenciário faz parte da estrutura da Secretaria

de Defesa Social e tem como principais atribuições “garantir a ordem e a segurança

no interior dos estabelecimentos penais; exercer atividades de escolta e custódia de

sentenciados;  e  desempenhar  ações  de  vigilância  interna  e  externa  dos

estabelecimentos  penais,  inclusive  nas  muralhas  e  guaritas  que  compõem  suas

edificações”.

As atividades inerentes ao exercício do cargo são consideradas imprescindíveis à

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos

termos do art. 3º, IV, da Lei Federal nº 11.473, de 2007. Além disso, se não atendidas,

colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população e

por isso são consideradas atividades essenciais, nos termos da Lei Federal nº 7.783,

de 1989, conhecida como Lei das Greves.

Segundo a justificação do projeto, citando dados da Organização Internacional do

Trabalho,  é  a  segunda  profissão mais  perigosa  do  mundo.  No Brasil,  para  vigiar

aproximadamente  500  mil  presos,  há  cerca  de  65  mil  agentes  de  segurança

penitenciários,  numero  considerado  insuficiente,  pois  o  ideal,  para  preservar  a

segurança do profissional, é que haja um agente para cada cinco detentos.

Reputamos justa e oportuna a homenagem que se pretende prestar aos agentes de

segurança  penitenciários,  por  meio  da  instituição  de  uma  data  comemorativa

dedicada a esses profissionais indispensáveis à segurança da sociedade.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar,  não identificou

óbice à tramitação do projeto. No entanto, com o propósito de adequar a matéria à

técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.375/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Lafayette de Andrada.

* - Republicado, em virtude de incorreções havidas na publicação de 8/10/2013.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.383/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Aconchego  Fraterno  de

Tupaciguara - AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.383/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Aconchego  Fraterno  de  Tupaciguara  -  AAFT  -,  com  sede  no  Município  de

Tupaciguara,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo apoiar os pacientes com câncer do município.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações que visam arrecadar fundos a

serem  destinados  aos  doentes  carentes  e  a  seus  familiares,  suprindo  suas

necessidades de alimentação, medicação e vestuário.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Aconchego

Fraterno de Tupaciguara, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.383/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.517/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube Social  de Terceira Idade em Lagoa Santa, com sede no

Município de Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.517/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Social de Terceira Idade em Lagoa Santa, 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. 49, que seus

diretores,  conselheiros,  associados,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão

remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  benefícios  ou  vantagens,  por

qualquer forma ou título; e, na letra “c” do mesmo dispositivo, 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 4.517/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.968/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao município de Conselheiro Lafaiete o imóvel com área de 653,23m², situado no

Bairro Progresso, naquele 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.  De  acordo  com  o

parágrafo único do art. 1º da proposição em pauta, o referido bem será utilizado pela

administração pública para a construção de via pública nos fundos da escola.

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 dos 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
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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 o Substitutivo nº 1, para adequar a proposição à

técnica  legislativa  e  incluir  nela o  memorial  descritivo  que identifica  a  área a  ser

doada.

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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.968/2011, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Romel Anízio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.275/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela “dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  impressão  com  código  braile  das  carteiras  de  identidade  de

pessoas portadoras de deficiências visuais emitidas no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11  de  agosto  de  2011,  foi  o  projeto

distribuído  a  esta  comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de

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

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

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a impressão com código braile

nas carteiras de identidade de pessoas com deficiência visual.

Segundo o autor do projeto, o documento é a marca que individualiza o seu titular e

representa  sua  expressão  na  sociedade,  sendo  que  a  impressão  em  braile  das

informações relativas ao seu portador permitirá que o exercício dos direitos da pessoa
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seja garantido nacionalmente, por meio de um documento de caráter permanente.

Em  que  pese  a  relevância  da  proposta,  deparamos  com  óbices  de  natureza

constitucional  à  normal  tramitação  do  projeto,  conforme  enfatizado  pelo  parecer

exarado pelo relator do Projeto de Lei nº 374/2011, de conteúdo similar, analisado por

esta comissão, do qual se colhe o seguinte:

“Nos  termos  do  art.  22,  XXV,  da  Constituição  da  República,  a  União  tem  a

competência privativa para legislar sobre registros públicos. Como ensina De Plácido

e Silva: ‘Em sentido amplo, por registro, na acepção jurídica, entende-se a soma de

formalidades legais, de natureza extrínseca, a que estão sujeitos certos atos jurídicos,

a fim de que se tornem públicos e autênticos e possam valer contra terceiros’. (De

Plácido e Silva. ‘Vocabulário Jurídico’. 7a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1982. V. IV).

No Estado de São Paulo, a Lei nº 12.282 de 2006, que trata da inclusão de dados

sanguíneos na carteira  de  identidade emitida  por  órgãos  de identificação daquele

estado, teve a constitucionalidade questionada no STF, na ADI 4007. Autor da ADI, o

governador paulista sustenta que a lei viola o art. 22, incisos I e XXV, da Constituição

Federal,  ou  seja,  argumenta  que a  norma trata  de  questões  de direito  civil  e  da

regulação de registros civis, sendo, portanto, da União a competência para legislar

sobre  o  assunto.  Concordamos  com  os  argumentos  apresentados  pelo  chefe  do

Executivo do Estado de São Paulo, pois a minuta solicitada invade seara legislativa

constitucionalmente outorgada à União. Todavia, como ainda não foi proferida decisão

- nem mesmo liminar - relativamente à ADI 4007, a norma questionada, Lei nº 12.282,

de 2006, permanece em vigor.

Além disso, a legislação federal já cuidou de estabelecer requisitos uniformes em

todo  o  território  nacional  para  a  expedição  da  cédula  de  identidade.  Os  estados

membros,  por  meio  dos  seus  órgãos  executivos,  no  caso  de  Minas  Gerais,  a

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSPMG -, devem atender aos preceitos

contidos nas respectivas legislações federais, como veremos a seguir.

A Lei Federal nº 7.116, de 19/8/1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.250, de

1993,  disciplina  a  matéria,  assegurando  ao  documento  validade  nacional  e

regulamentando a sua expedição. Tal lei determina que a cédula de identidade deverá

ser  emitida  pelos  órgãos  de  identificação  dos  estados  e  do  Distrito  Federal  e



922
____________________________________________________________________________

estabelece quais os elementos essenciais que deverão constar na cédula. Determina

ainda  que,  por  solicitação  do  interessado,  poderão  constar  do  documento  de

identidade  informações  como  o  número  de  inscrição  do  titular  no  Programa  de

Integração Social - PIS - ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público - Pasep - bem como outros dados opcionais desde que aprovados pelo Poder

Executivo Federal (art. 4º)”.

Por  fim,  cabe-nos  mencionar  que,  em  resposta  ao  pedido  de  diligência  desta

comissão, a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais manifestou-

se contrariamente à proposta. Argumentou que a Lei Federal nº 7.116, de 19/8/1983,

é a base legal que regulamenta a expedição das carteiras de identidade e ressaltou a

competência do Poder Executivo Federal para a definição do modelo da mencionada

carteira. Quanto ao mérito, acrescentou que a medida contida no projeto é ineficiente,

uma vez que a forma de identificação utilizada nas carteiras de identidade utiliza o

padrão datiloscópico, ou seja, a impressão digital, o qual não pode ser traduzido para

o braile.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.275/2011.

Sala das Comissões, 8 de outubro 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 2.405/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  a  proposição  em  epígrafe  visa  a

obrigar os estabelecimentos de telefonia a afixar, em local visível, cartaz contendo o

número de telefone da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  15/9/2011,  a  matéria  foi  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer em obediência ao art.
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188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar os estabelecimentos de telefonia a afixar,

em lugar visível, cartaz com o número da Central de Atendimento da Anatel, inclusive

o da central  para pessoas com deficiência auditiva,  a ser atualizado conforme as

informações disponibilizadas pela agência reguladora (art. 1º, §§ 1º e 2º).

Ademais,  o projeto determina que,  além do número da Central  de Atendimento,

deverá  constar  no  cartaz  a  seguinte  mensagem  informativa:  “Para  registrar

reclamações, denúncias, sugestões ou pedidos de informações, contate a Anatel”.

O autor justifica a apresentação da proposição fundamentalmente na consideração

de que, com o substancial aumento do setor de telefonia no Brasil nos últimos anos,

em  virtude  das  facilidades  oferecidas  pelas  empresas  prestadoras  dos

correspondentes serviços, majorou-se, consideravelmente, o número de reclamações

dos usuários quanto à prestação dos serviços, principalmente no Procon, de tal modo

que se faz necessária a criação de importante canal de comunicação com a Anatel,

para a defesa de seus direitos.

A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela constitucionalidade da

proposição, apresentando, contudo, o Substitutivo nº 1, baseada na consideração de

que o projeto “tem por objetivo primordial não apenas possibilitar ao consumidor o

conhecimento da agência responsável por regular,  controlar  e fiscalizar o setor de

telecomunicações, como também demonstrar o principal mecanismo pelo qual poderá

realizar  reclamações em relação aos serviços prestados pelas  concessionárias de

telefonia”.

A referida  comissão averbou ainda que  “a aprovação de projeto  que  possibilite

maior  acesso  do  consumidor  aos  seus  direitos,  principalmente  por  intermédio  da

agência  reguladora  do  setor  de  telecomunicações,  compatibiliza-se  com  a  Lei  nº

9.472, de 1997”.

De  fato,  o  objetivo  do  projeto  apresentado  pelo  deputado  é  a  ampliação  dos

mecanismos de tutela do direito do consumidor, bem como dos canais de acesso às

informações relativas ao seu direito.

Com efeito, na esteira da legislação estadual, foram aprovadas leis cujo conteúdo
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se  relacionam  com  o  da  presente  proposição,  especialmente  por  criar  novo

mecanismo  de  tutela  do  direito  dos  consumidores.  Destaca-se,  assim,  a  Lei  nº

14.788, de 23 de setembro de 2003, que, além de dispor sobre a obrigatoriedade de o

estabelecimento  comercial  manter  exemplar  do  Código  de Proteção e  Defesa do

Consumidor disponível para consulta, determina a afixação de placa junto ao caixa,

em local visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento

possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, disponível para consulta".

Além disso, foi aprovada nesta Casa a Lei nº 11.823, de 6 de junho de 1995, que

obriga  o  fornecedor  de  produtos  e  serviços  a  afixar,  nas  dependências  de  seu

estabelecimento,  em  local  visível,  informações  relativas  aos  órgãos  públicos  de

defesa do consumidor (nomes, endereços e telefones).

Tramita também nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.064/2012, aprovado na Comissão

de Constituição e Justiça na forma do Substitutivo nº 1, por meio do qual se propõe a

alteração do art. 1º da Lei nº 11.823 de 1995, com o objetivo de obrigar o fornecedor

a afixar também, nas dependências do estabelecimento, a seguinte informação: “Os

órgãos de defesa do consumidor divulgam, quadrimestralmente, a relação prevista no

art. 44 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do

Consumidor),  contendo  as  reclamações  contra  os  fornecedores  de  produtos  e

serviços, na forma da Lei nº 12.616, de 23 de setembro de 1997”.

Nesse contexto, é salutar a manutenção do Substitutivo nº 1 aprovado na Comissão

de  Constituição  e  Justiça,  por  se  tratar  de  medida  fundamental  que  corrobora  a

preocupação  com  os  consumidores,  principalmente  com  sua  condição

hipossuficiente. Dessa forma, a proposição substitutiva se coaduna com os ditames

da Constituição da República,  a qual  preconiza a defesa da dignidade da pessoa

humana (inciso III do art. 1º) e a construção de uma sociedade igualitária, por meio da

promoção do bem de todos (inciso IV do art. 3º e caput do art. 5º).

Ademais, a ideia manifestada no substitutivo apresentado compatibiliza-se também

com  a  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo,  que  tem  por  objetivo  “o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade
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de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º do

Código de Defesa do Consumidor).

Com efeito, o substitutivo apresentado compatibiliza-se com a Resolução nº 270, de

19 de julho de 2001, da Anatel, que aprova o seu Regimento Interno, especialmente

de modo a dar concretude ao disposto no caput do art. 95 e em seu parágrafo único.

Não é demais ressaltar que as medidas legislativas que impliquem o oferecimento

de comodidades aos cidadãos e que visem à proteção efetiva dos consumidores são

sempre bem-vindas, especialmente porque o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da

República determina explicitamente que “o Estado garantirá, na forma da lei, a defesa

do consumidor”.

Desse modo, demonstra-se extremamente favorável ao consumidor e à tutela de

seus direitos a aprovação do substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e

Justiça,  notadamente  por  possibilitar  ao  consumidor  de  produtos  e  serviços  de

telecomunicações não apenas o conhecimento da Anatel, responsável por regular o

setor,  como  também  da  forma  pela  qual  poderá  provocá-la,  reclamando  ou

denunciando qualquer fato que gere lesão ao seu direito ou violação à ordem jurídica,

a  partir  da  leitura  de  placa,  junto  ao  caixa,  nos  estabelecimentos  comerciais  de

telefonia, com a informação dos canais de comunicação com a Agência (telefones,

endereço eletrônico, endereço para correspondência).

De qualquer modo, objetivando promover o acesso às informações disponibilizadas

nas placas afixadas nos estabelecimentos a todas as categorias de consumidores,

especialmente  às  pessoas  com deficiência  auditiva,  propõe-se  a  Emenda nº  1,  a

seguir redigida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.405/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)

Parágrafo único - A placa a que se refere o caput conterá o endereço, os números
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de telefone e o endereço eletrônico da Central  de Atendimento ao Usuário ou de

órgão equivalente da Anatel, bem como o número de telefone para o usuário com

deficiência auditiva.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado, relatora - Lafayette de Andrada - Cabo

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.490/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Arlen Santiago,  o  Projeto de Lei  n°  2.490/2011 “dispõe

sobre a concessão de desconto no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA -, incidente sobre veículos novos adquiridos por aposentados e

pensionistas que percebam de um a cinco salários mínimos”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 24/9/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

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

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Em 20/3/2012, foi apresentado requerimento solicitando fosse a proposição baixada

em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda.  A resposta  a  essa  diligência

encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende conceder desconto de 10% (dez por cento) no

valor  do  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - incidente

sobre veículos novos adquiridos por aposentados e pensionistas que percebam de

um a cinco salários mínimos.

Segundo o autor do projeto, a medida seria uma forma de democratizar o acesso

dos aposentados e pensionistas à inclusão social e à cidadania plena. Observa que

“de forma indireta, é mais um benefício social para os milhares de pensionistas e

aposentados, que muitas vezes são obrigados a utilizar o transporte coletivo urbano e
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intermunicipal, economizando recursos para pagar os tributos incidentes sobre seus

veículos".

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não há óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do

estado para legislar sobre a matéria, na medida em que é da competência do estado,

no âmbito da legislação concorrente,  legislar  sobre direito  tributário  (art.  24,  I,  da

Constituição da República). Ademais, em seu art. 155, III, a Constituição da República

de 1988 outorgou aos estados a competência para instituição do IPVA.

No entanto, em que pese ao alcance das medidas propostas, na forma como foi

apresentada, a proposição não pode prosperar nesta Casa.

A Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF -, ao disciplinar a concessão de todo e qualquer benefício de natureza

tributária  do  qual  decorra  renúncia  de  receita,  impõe  que  a  proposta  esteja

acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deve iniciar  sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Ademais, o mesmo

dispositivo  impõe,  ainda,  a  necessidade  da  demonstração  de  que  a  renúncia  foi

considerada na estimativa de receita da Lei  Orçamentária e de que não afeta as

metas de resultados fiscais previstas no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

ou, pelo menos, que se adotem mecanismos para compensação da perda do tributo,

por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Constata-se  que  a  obrigatoriedade  da  adoção  das  medidas  que  objetivam  o

equilíbrio  orçamentário  das  unidades  federadas  praticamente  inviabilizou  a

formulação de políticas de incentivo fiscal, como a constante na proposta em análise.

Outrossim, ao dispor sobre a repartição das receitas tributárias, a Constituição da

República assegura aos municípios “o repasse de 50% do produto da arrecadação do

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus

territórios” (art. 158, III). Assim, o desconto pretendido, nos termos do projeto, afetaria
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o  setor  econômico  dos  municípios  mineiros,  desequilibrando  os  orçamentos  já

aprovados nas câmaras municipais.

Em resposta ao pedido de diligência, a Secretaria de Estado de Fazenda opinou

desfavoravelmente à proposição. Além dos argumentos já expostos neste parecer, a

Pasta considerou que o projeto viola o princípio da isonomia, previsto no art. 150, II,

da Carta Maior, ao instituir uma isenção para determinado grupo de pessoas, sem

que haja motivos para tal discriminação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.490/2011.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.642/2011 “institui o

programa para tratamento e cicatrização de feridas crônicas no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/11/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em análise cria, no âmbito do Estado, o programa para tratamento e

cicatrização de feridas crônicas. Entre os objetivos do programa, está o de fornecer,

gratuitamente,  os  medicamentos e biocurativos  específicos  para a  cicatrização de

feridas crônicas, em caráter permanente e contínuo, enquanto se fizer necessário. De

acordo com a proposição, os biocurativos são conceituados como curativos obtidos

do  plasma  e  das  plaquetas  de  sangue  que  interagem  com  a  pele  e  criam  um
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processo natural de cicatrização em lesões de difícil  tratamento, apresentando-se,

conforme a justificação do projeto, como alternativas de tratamento mais baratas e

mais eficientes do que as tradicionais.

Em reunião realizada em 28 de fevereiro de 2012, foi aprovado requerimento para

que a proposição fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim

de que esse órgão pudesse se manifestar  acerca da conveniência da  criação do

programa para tratamento e cicatrização de feridas crônicas no Estado.

Por  meio  de  nota  técnica,  a  Superintendência  de  Redes  de  Atenção  à  Saúde

informou que, após análise do projeto, a Coordenadoria da Rede de Hipertensão e

Diabetes da Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que “as políticas estaduais

em saúde, especialmente a inclusão de novas práticas, devem estar respaldadas por

estudos robustos que comprovam a sua evidência científica”. E que o projeto de lei,

na  forma  como  se  encontra  redigido,  ainda  não  evidencia  subsídios  técnicos

suficientes  para  a  sua  aprovação.  Em  face  disso,  manifestou  posicionamento

contrário à aprovação do projeto em análise.

Do  ponto  de  vista  jurídico,  o  projeto  também  apresenta  vícios  insanáveis  que

passaremos, agora, a analisar.

Em primeiro lugar, cuida de instituir programa administrativo, iniciativa que configura

atribuição típica  do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência  constitucional  para

realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de

temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, para obrigar o

Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência

constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,
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ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

É importante salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das

políticas públicas a serem implantadas em nosso Estado. Todavia, em se tratando de

programas,  com recortes  mais  pontuais  e  específicos,  o  momento  jurídico-político

próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se

quando da apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião

em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e projetos

poderão ser apresentadas pelos deputados estaduais. Esse é o momento para que

sejam  criados  ou  ampliados  programas  por  via  da  iniciativa  legislativa,  sem

sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas,

de efeito inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem implementadas,

por falta de recursos.

Nesse passo, 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 acarretem

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.  Deverão  também  ser  acompanhados  de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em tempo, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei orçamentária, ela

contraria,  ainda,  o  art.  161,  I,  da  Constituição  do  Estado,  que  veda  o  início  de

programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

Em segundo lugar,  é  importante  ressaltar  que o  objetivo visado pelo  projeto foi
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contemplado por iniciativas em andamento no Estado, por meio da criação do Centro

de  Tecidos  Biológicos  -  Cetebio  -  ,  no  Município  de  Lagoa  Santa,  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  primeira  iniciativa  no  Brasil  a  integrar  diversos

bancos de tecidos e células em uma única estrutura física e organizacional. O centro

destina-se ao tratamento de enfermidades graves, tais como doenças hematológicas

e  imunodeficiências,  visando também à  disponibilização  de  peças  ósseas,  valvas

cardíacas  e  pele  alógena  para  tratamento  de  politraumatismos,  doenças

cardiovasculares  e  queimaduras,  constituindo-se  no  maior  banco  de  tecidos

biológicos na América Latina. Atuará na captação, seleção, coleta, processamento,

armazenamento e distribuição de tecidos e materiais  biológicos seguros e de alta

qualidade  técnica.  Os  tecidos  serão  retirados  de  doadores  vivos  e  não  vivos  e

destinados aos hospitais autorizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não

encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação nesta Casa

Legislativa.  Ademais,  já  foram  adotadas  iniciativas  no  Estado  para  atingir  os

resultados buscados com a proposição.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 2.642/2011.

Sala das Comissões, 8 de outubro 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 2.710/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  instituir,  no  âmbito  dos  hospitais  da  rede  pública  de  saúde do Estado,  o

Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva de Mama.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/12/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Saúde  e  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.710/2011 pretende instituir o Programa de Cirurgia Plástica

Reconstrutiva de Mama, destinado às mulheres que sofreram mutilação parcial ou

total  decorrente  da  utilização  de  técnicas  aplicadas  no  tratamento  do  câncer  de

mama.

Nos  termos  do  projeto,  caberá  ao  Poder  Executivo,  mediante  regulamento,

implantar o programa em todas as suas etapas e especificações científicas, devendo

ainda: definir o envolvimento de cada uma das unidades de saúde responsáveis pelo

tratamento do câncer de mama; estabelecer quais hospitais da rede pública estadual

de saúde estão aptos a acolher o programa; estabelecer os critérios e procedimentos

relativos  à  inscrição  da  mulher  interessada  e  ao  prazo  para  o  seu  atendimento;

consignar a possibilidade de escolha, pela mulher mastectomizada, da melhor técnica

aplicada ao seu caso, segundo orientação médica, e obrigar os hospitais que fazem a

mastectomia a oferecer o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva da mama.

Por fim, a proposição pretende autorizar o Poder Executivo a firmar convênios com

entidades  públicas  ou  privadas  para  a  criação  de  um  centro  de  estudos  para  o

aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas  aplicadas à  reconstituição mamária  com o

objetivo  de  aperfeiçoamento  das  técnicas  cirúrgicas  existentes  bem  como  de

divulgação dos resultados científicos e práticos alcançados pelo programa.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de

que essa pasta se manifestasse sobre o seu conteúdo.

Em resposta, o mencionado órgão informou que a “plástica mamária reconstrutiva

já é um procedimento oferecido rotineiramente pelo SUS/MG e consta na tabela de

procedimentos do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,

Medicamentos e OPM do SUS com código: (04.10.01.009-0)”.

Ao longo da tramitação do projeto nesta comissão, o autor da proposta apresentou

sugestão de substitutivo ao seu texto original.

O substitutivo propõe determinar que as unidades de saúde pública e conveniada
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com  o  SUS/MG,  em  funcionamento  no  Estado,  efetuem  a  cirurgia  plástica

reconstrutiva  nas  mulheres  que  sofrerem  mutilação  total  ou  parcial  de  mama,

decorrente da cirurgia de mastectomia para tratamento de câncer.

Propõe também que, sempre que houver condições técnicas, seja utilizada, salvo

contradição médica ou por opção da paciente, a técnica cirúrgica de reconstrução

simultânea ou imediata da mama, a qual deve ser realizada no mesmo momento da

mastectomia, incluindo os procedimentos na mama contralateral e as reconstruções

do complexo aréolo-mamilar.

Em caso de impossibilidade da reconstrução imediata, a proposta determina que o

médico  responsável  indique  no  prontuário  médico  as  razões  técnicas  que

impossibilitaram  a  sua  realização,  devendo  ser  assegurado  à  paciente,

imediatamente  após  alcançar  as  condições  clínicas  exigidas,  o  acesso  à  cirurgia

reconstrutiva.

Apresentada essa breve síntese, passamos a opinar sobre as proposições.

Inicialmente,  é  necessário  destacar  que a  proposição trata  do  tema proteção e

defesa  da  saúde,  matéria  que  se  encontra  no  rol  de  competências  legislativas

concorrentes entre a União e os estados.

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

exercendo a competência legislativa plena (supletiva) em caso de ausência de norma

geral federal.

Quanto  à  iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  a  matéria  proteção  e

defesa  da  saúde  não  se  encontra  inserida  no  rol  de  competências  privativas  de

determinado órgão ou agente político.

Quanto ao mérito das propostas, ressaltamos que o acesso à saúde é um direito

social de todo cidadão (art.  6º da Constituição Federal),  sendo um dever das três

esferas federativas disponibilizarem, de forma integrada, a infraestrutura necessária

para o seu exercício (arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal de 1988).

De forma a organizar e viabilizar esse direito, a Constituição Federal estabeleceu

que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e

hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  fundamentado  nos  princípios  da

descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo,  atendimento
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integral,  com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços

assistenciais e da participação da comunidade (art. 198 da Constituição Federal).

Nesse  contexto,  a  cirurgia  de  reconstrução  de  mama,  por  se  tratar  de  um

procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da saúde da mulher, é um

direito constitucional que deve ser a ela assegurado.

O  legislador  infraconstitucional,  reconhecendo  o  referido  direito  e,

consequentemente, o dever do Estado de garanti-lo, já editou a Lei Federal nº 9.797,

de 6 de maio de 1999, estabelecendo a obrigatoriedade de as unidades integrantes

do Sistema Único de Saúde-SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou

privadas, prestar serviços de cirurgia plástica reparadora de mama.

Registre-se, inclusive, que recentemente a referida lei federal foi alterada pela Lei

Federal nº 12.802, de 24 de abril de 2013, prevendo que, quando existirem condições

técnicas,  a  reconstrução  mamária  será  efetuada  no  mesmo  tempo  cirúrgico  da

mastectomia, ou, no caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente

será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia

imediatamente após alcançar as condições clínicas exigidas.

Dessa forma, a medida pretendida pelo Projeto de Lei nº 2.710, de 2011, está em

consonância com as normas nacionais do Sistema Único de Saúde.

Embora  a  Lei  Federal  nº  9.797,  de  1999,  já  assegure  à  paciente  o  direito  à

reconstrução  mamária  através  da  utilização  da  técnica  cirúrgica  de  reconstrução

simultânea, o tema carece de regulamentação quanto ao aspecto da exigência de

motivação por parte do médico quando da sua não realização, permitindo-se o futuro

controle da legalidade do ato.

Especificamente quanto ao art. 3º da proposta, o qual pretende autorizar o Poder

Executivo a celebrar convênio com entidades públicas ou privadas de ensino superior

visando  ao  aperfeiçoamento  das  técnicas  cirúrgicas  existentes  bem  como  à

divulgação  dos  resultados  científicos  e  práticos  do  programa  de  reconstrução

mamária, registre-se que se trata de disposição desnecessária.

Isso porque,  nos termos do entendimento do  Supremo Tribunal  Federal  firmado

quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165, o princípio da

separação dos poderes confere autonomia ao Poder Executivo para a celebração de
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convênios, sendo desnecessária a autorização prévia ou a ratificação posterior  da

Assembleia  Legislativa  (ADI  nº  165/MG;  Relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence;  DJ

26/9/1997).

Por fim, quanto ao aspecto orçamentário-financeiro, registre-se que a proposta não

traz aumento de despesas já que o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária

simultânea já é assegurado pelo SUS, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de 1999,

com suas alterações trazidas pela Lei Federal nº 12.802, de 2013.

Visando  adequar  a  proposta  às  sugestões  trazidas  pela  minuta  do  substitutivo

encaminhado a esta comissão pelo próprio autor, bem como para conformá-la aos

aspectos da técnica de redação parlamentar, propõe-se ao final o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.710/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede

de  unidades  integrantes  do  Sistema  Único  de  Saúde  nos  casos  de  mutilação

decorrentes de tratamento de câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Compete  ao  Estado,  por  meio  da  rede  de  unidades  públicas  ou

conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde -  SUS, prestar o serviço de

cirurgia plástica reconstrutiva mamária às mulheres que sofrerem mutilação total ou

parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, nos

termos da Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999.

Art. 2º - Sempre que existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no

mesmo tempo cirúrgico da mutilação total ou parcial, incluindo os procedimentos na

mama contralateral  e as  reconstruções do complexo aréolo-mamilar,  ressalvada a

opção da paciente em sentido contrário.

Art.  3º  -  No caso de impossibilidade de reconstrução imediata,  a  paciente  será

encaminhada  para  acompanhamento  e  terá  garantida  a  realização  da  cirurgia

imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas.
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Parágrafo único - Na hipótese de impossibilidade técnica da reconstrução mamária

no  mesmo  tempo  cirúrgico  da  mastectomia,  caberá  ao  médico  responsável

apresentar os motivos que justificaram a sua não realização.

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

Sala das Comissões, 8 de outubro 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 COMPLEMENTAR Nº 37/2013

Comissão de Administração Pública

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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme  relatado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  proposição  em

exame pretende alterar as Leis Complementares nºs 64, de 2002, e 100, de 2007,

para  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
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alterações promovidas pela Lei  Complementar  nº  65,  de 2003,  que reconheceu a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais como órgão autônomo.

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.

Os arts. 1º e 2º da proposição pretendem alterar a estrutura administrativa superior

do  Funpemg,  com  a  modificação  do  número  de  integrantes  do  Conselho  de

Administração e do Conselho Fiscal do fundo, para 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.

Por seu turno, o art. 3º do projeto visa a alterar a Lei 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.  Conforme a  modificação

pretendida,  o  defensor  público-geral  comporia  também  esse  conselho,  cujos

membros passariam a ter suplentes para substituí-los eventualmente.

A Comissão de Constituição  e  Justiça  confirmou  a  legitimidade  da iniciativa  do

governador do Estado e que a matéria insere-se mesmo na competência legislativa
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estadual.

Da nossa parte, endossamos a proposta do governador, pois concordamos com a

pertinência e mesmo com a necessidade de representação da Defensoria Pública nos

referidos conselhos. Certamente que esse valoroso órgão tem muito a contribuir com

a administração do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado

de Minas Gerais.

Finalmente, registramos que o deputado Vanderlei Miranda apresentou perante esta

comissão  proposta  de  emenda  com  vistas  à  adoção  de  regime  especial  de

aposentadoria  para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

bailarino, a que se refere a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005. Não obstante a

nobreza dos propósitos do deputado, a matéria não tem relação de pertinência com a

proposição examinada, de modo que não temos como opinar pela sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

37/2013, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Inácio Franco - Antônio

Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 3.720/2013 dispõe sobre

a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação da Polícia Civil e

nas Unidades de Atendimento Integrado localizados no Estado informando sobre a

gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e da segunda via nos

casos de furto ou roubo notificados.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.
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Compete,  agora,  a  esta  comissão  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  da  matéria,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz

nos Postos de Identificação da Polícia Civil e nas Unidades de Atendimento Integrado

localizados no Estado informando sobre a gratuidade da emissão da primeira via da

carteira de identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

A  identificação  civil  cumpre  várias  finalidades,  dentre  as  quais  se  destacam

benefícios  para  a  atividade  de  segurança  pública,  a  exemplo  da  localização  de

pessoas desaparecidas ou a perseguição a criminosos procurados pela justiça. Além

disso,  o  documento  é  imprescindível  para  o  cidadão  acessar  serviços  públicos,

assinar contratos  e realizar outras atividades civis.  De certa forma,  a identificação

civil, no Brasil, comprova a personalidade da pessoa, ao passo que, na lição de Caio

Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil,  vol. 1, 5ª ed., Editora Forense,

1993,  pág.  157),  “a  personalidade  é  o  ponto  de  apoio  de  todos  os  direitos  e

obrigações”.

Nos termos da Lei nº 20.540, de 14/12/2012, a emissão da primeira via da carteira

de identidade no Estado é gratuita. Já para a emissão da segunda via, a gratuidade

se aplica aos casos em que o documento tenha sido roubado ou furtado, exigida a

apresentação do Registro de Evento de Defesa Social - Reds.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. O Substitutivo nº 1 aprimora, pela ótica técnico-legislativa, a redação

do projeto de lei, razão pela qual opinamos por sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.720/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Leonardo Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.929/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a criação da Escola de Apoio e Formação dos Trabalhadores em Transporte

Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no  Diário do Legislativo de 6/4/2013, e em observância à decisão da

presidência publicada no Diário do Legislativo de 30/5/2013, foi o projeto distribuído

às  Comissões  de  Constituição e  Justiça,  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação

Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  exame  pretende  criar  uma  escola  de  apoio  e  formação  dos

trabalhadores  em  transporte  intermunicipal  de  passageiros  do  Estado  de  Minas

Gerais (art. 1º).

Determina que ela seria um órgão ou uma entidade do poder público, órgão da

administração pública, que atuaria em conjunto com as empresas concessionárias ou

permissionárias  do  transporte  público  e  com  a  participação  dos  trabalhadores,

mediante gestão participativa, democrática e descentralizada (§ 1º do art. 1º).

O projeto  elenca os objetivos que norteariam a  referida escola:  a  promoção da

formação e da capacitação dos trabalhadores; a elevação da qualidade do serviço

público; a geração e a manutenção de postos de trabalho; o incentivo ao ingresso de

mulheres trabalhadoras no sistema de transporte público (art. 2º, incisos I a IV).

Estabelece,  ainda,  a  proposição  prazo  para  o  Poder  Executivo  regulamentar  a

matéria.

Em que pese a intenção do autor  da proposta em análise, a proposição possui

vícios  insanáveis  de  ordem  constitucional  que  impedem  a  sua  tramitação,

notadamente a violação da autonomia e independência dos Poderes do Estado.

Com efeito, busca-se, por meio da medida proposta, a criação de um órgão para a
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prestação de um serviço, qual seja, oferecer cursos de formação e capacitação das

pessoas que exercem a profissão de motorista e outras atividades relacionadas ao

transporte intermunicipal de passageiros.

Tal órgão supostamente seria criado no âmbito do Poder Executivo porquanto lhe

incumbe, precipuamente, a função administrativa.

Note-se  que  o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta  Estadual  estabelece  que  cabe  ao

governador do Estado, auxiliado por seus secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Dentre suas atribuições, compete ao chefe do Executivo avaliar a

conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade. Para tanto, deve ter

em conta as prioridades políticas, os fatores técnicos, o planejamento administrativo

estabelecido para a área e os interesses da comunidade.

É importante  ressaltar,  ainda,  que a  criação de órgão na administração pública

direta  ou  indireta  envolve  matéria  compreendida  no  campo  de  responsabilidades

inerentes à função administrativa, e seu exercício pressupõe a competência do chefe

do  Poder  Executivo  para,  em  caráter  privativo,  deflagrar  o  respectivo  processo

legislativo. São de iniciativa do governador do Estado as leis que cuidem da criação,

estruturação, organização e extinção de órgãos ou entidades da administração direta

do Estado, nos termos do art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da Carta Mineira. Portanto, a

proposição  em  tela  usurpa  competência  legislativa  privativa  do  chefe  do  Poder

Executivo para iniciar o processo legislativo referente à matéria em questão.

A esse  respeito,  cumpre  ressaltar  que  é  pacífica  a  jurisprudência  do  Supremo

Tribunal  Federal  no sentido de reconhecer que as regras do processo legislativo,

especialmente  as  que  dizem  respeito  à  iniciativa  reservada,  são  normas  de

observância obrigatória pelos estados membros. Assim, lei que seja fruto de iniciativa

parlamentar que disponha sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da

administração pública contraria o disposto no art. 61, § 1º, II, "e", da Carta Magna.

Ressalte-se  a  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  3179/Amapá,  2010,  cujo

acórdão julgou procedente  a ação para  declarar  inconstitucional  lei  do Estado do

Amapá,  de  iniciativa do Poder  Legislativo,  que pretendia criar  uma escola  com o

objetivo de formação técnico-profissional. Ressalte-se, por ser oportuno, que também

é pacífica a jurisprudência do STF em não aceitar a alegação de sanção, expressa ou
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tácita, como razão apta a remediar vício formal, como o de iniciativa (ADI 1070-MC,

rel. Min. Celso de Mello, DJ.159/1995 e ADI nº 2.417, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ.

5/12/2003 e Adin 3179/Amapá, rel. Min. Cezar Peluso, julgamento: 27/5/2010).

Há  de  se  invocar,  ainda,  o  art.  15  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei

Complementar  nº  101,  de  2000,  que  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  do  mesmo

diploma legal, o qual prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação

governamental que acarretem 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.  Deverão,  também,  ser

acompanhados  de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e

compatibilidade  com o  Plano Plurianual  de  Ação Governamental  e  com a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.929/2013.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.231/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  28/6/2013  e  distribuída  às

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

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.

Em 6/8/2013, esta relatoria solicitou que o projeto fosse encaminhado ao autor, nos

termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  para  que  apresentasse  o  memorial

descritivo da área a ser desmembrada; à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão -  Seplag -,  para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel;  e  ao

prefeito  municipal  de Ibitiúra  de  Minas,  para  que declarasse sua aquiescência ao

negócio jurídico em questão.

Vencido o prazo previsto no citado artigo sem que a resposta da Seplag tenha sido

recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Pretende o Projeto de Lei  nº 4.231/2013 autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Ibitiúra de Minas a área de 880,80m² a ser desmembrada do imóvel com

área de 5.222,29m²,  situado na Rua Antônio  Pinto  de  Carvalho,  no  Município  de

Ibitiúra de Minas,  registrado sob o nº 612, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Caldas.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a

essa determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem  à

instalação de creche que atenda à demanda existente na área de educação infantil

daquela localidade.

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 o prefeito do Município de Ibitiúra de Minas, por meio do Ofício

nº 169/2013, declarou que o imóvel será de grande valia para a municipalidade, pois

a creche a ser instalada atenderá a cerca de 100 crianças da cidade.
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Foram recebidos também o memorial descritivo da área a ser doada e o registro

atual do imóvel, o que justifica a apresentação, ao final deste parecer, do Substitutivo

nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.231/2013 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de

5.222,29m2 (cinco mil duzentos e vinte e dois vírgula vinte e nove metros quadrados),

situado na Rua Antônio Pinto de Carvalho, nesse Município, e registrado sob o nº

21.219, a fls.  256 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Andradas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput deste artigo destina-se à instalação de

creche municipal.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: 36,70m (trinta e seis vírgula setenta

metros) de frente, confrontando com a Rua Joaquim José de Andrade; 24m (vinte e

quatro metros) na lateral direita, confrontando com o estádio municipal; 36,70m (trinta

e seis vírgula setenta metros) de fundos, confrontando com o lote 240; e 24m (vinte e

quatro metros) na lateral esquerda, confrontando com o Lote 240, perfazendo uma

área de 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados).
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O governador do Estado, por meio da Mensagem nº 505/2013, encaminhou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto.

Agora,  vem a matéria  a  esta comissão para  receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter  ao Município de Lavras o imóvel  constituído por  uma área de 2,066ha 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.

Em 2004, esse bem foi doado ao Estado pelo referido município para a instalação

da cadeia pública municipal, fato que não foi consumado por ter sido a área doada

considerada insuficiente, levando a administração local a doar outro terreno para a

efetivação da finalidade proposta.

Conforme  o  registro  do  imóvel  que  se  pretende  fazer  reverter  por  meio  da

proposição em pauta, a lei municipal que autorizou sua doação indica a finalidade

para a construção da cadeia pública, além de estabelecer o prazo de três anos para a

sua conclusão, que se não fosse cumprido, haveria a reversão do bem ao município

doador.
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A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a autorização

legislativa  para  alienação  de  patrimônio  público  está  prevista  no  art.  18  da

Constituição Mineira e, no plano infraconstitucional, 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.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, vale registar que a autorização

legislativa para 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 permanentes do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Entendemos  que  foram  atendidos  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos e que não há despesas para o erário nem

repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.428/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Jayro Lessa - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.433/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo obrigar todas as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou

seguros  de  assistência  à  saúde  a  buscarem  vaga  para  seu  segurado  nas  suas

unidades  conveniadas,  responsabilizando-se  pela  remoção  do  paciente  da  sua

origem até a unidade detentora da vaga a ser disponibilizada.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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 em epígrafe pretende obrigar a pessoa jurídica de direito privado,

operadora de planos ou seguros de assistência à saúde, a buscar vagas nas suas

unidades  conveniadas  para  atendimento  das  especialidades  oferecidas  em  seus

contratos,  responsabilizando-se pela  remoção dos pacientes  da  sua origem até  a

unidade em que a vaga será disponibilizada quando necessário para o oferecimento

do serviço ao paciente e existir risco de morte por falta de atendimento.

Em  sua  justificação,  o  autor  afirma  que  nas  relações  contratuais  de  planos  ou

seguros de assistência à saúde, a responsabilidade pela procura de leito disponível

para atendimento dos segurados fica a cargo destes, incumbindo ao próprio paciente

ou aos seus familiares localizarem vagas disponíveis nas unidades conveniadas para

receberem a prestação do serviço.

Afirma ainda  que  o  segurado  e  os  seus  familiares,  na  maioria  das  vezes,  não

possuem conhecimento e informações necessárias para a rápida localização da vaga,

demora que pode prejudicar o próprio atendimento e, consequentemente, a saúde do

paciente.

Por  força  disso,  a  proposição  pretende  criar  a  obrigação  contratual  de  as

operadoras de planos e seguros de assistência à saúde se responsabilizarem pela

procura e localização das vagas nas unidades conveniadas, bem como pela remoção

dos pacientes do seu local de origem para a localidade onde o leito foi encontrado.

Apresentada  uma  breve  síntese  sobre  a  proposição,  passa-se  a  analisar  os

aspectos jurídico-constitucionais que cercam a matéria.

Em  que  pese  à  nobre  intenção  parlamentar,  a  proposição  padece  de  vício  de

inconstitucionalidade formal já que o Estado não possui competência legislativa para

tratar do tema. Isso porque o art. 22, I e VII, da Constituição da República conferiu à

União a competência privativa para legislar sobre direito civil, comercial e política de

seguros.

Ao  pretender  estabelecer  obrigações  contratuais  às  operadoras  de  planos  e

seguros de saúde, a proposição acaba interferindo diretamente em relações jurídicas

reguladas pelo direito  privado, afetando e restringindo a autonomia da vontade e,
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consequentemente,  a  própria  atividade  econômica,  temáticas  que,  como

anteriormente visto, são de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da

Constituição da República).

Por outro lado, a interferência pretendida pela proposição acaba também por afetar

a  política  nacional  dos  planos  e  seguros  privados  de  assistência  à  saúde,  cuja

definição  é  de  competência  privativa  da  União  (art.  22,  VII,  da  Constituição  da

República) e está regulamentada pela Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e

pelos  atos  normativos  infralegais  editados  pela  Agência  Nacional  de  Saúde

Suplementar - ANS.

Frise-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  mais  de  uma  oportunidade,  já

declarou  a  inconstitucionalidade  formal  de  leis  estaduais  que,  assim  como  a

proposição  em  análise,  dispunham  sobre  serviços  prestados  por  operadoras  de

planos  ou  seguros  de  assistência  à  saúde,  impondo  obrigações  contratuais  à

seguradora, interferindo no negócio jurídico e na política nacional de seguros:

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  estadual  que  regula  obrigações

relativas  a  serviços  de  assistência  médico-hospitalar  regidos  por  contratos  de

natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei  nº  11.446/1997, do

Estado de Pernambuco).  3. Vício formal.  4.  Competência privativa da União  para

legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros (CF, art. 22, I e VII). 5.

Precedente: ADI nº 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,

maioria.  6.  Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1646/PE;

Relator Min. Gilmar Mendes; DJ 7/12/2006)” (grifos nossos).

“Lei estadual que estabelece extensão do atendimento dos planos de saúde no

Estado de São Paulo. Matéria cuja competência foi constitucionalmente atribuída à

União,  nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil. 2.

Cenários legislativos distintos, ao tempo da propositura da ação --- Decreto-Lei 73/66

--- e ao tempo de seu julgamento definitivo --- Lei Federal nº. 9.656, de 3 de junho de

1998. Disciplina da atuação das empresas cuja atividade envolve a exploração de

planos privados de assistência à saúde. 3. Acréscimo de lei federal ao ordenamento

jurídico,  cujo  conteúdo  diverge  de  texto  normativo  estadual.  Revogação  da  lei

estadual. 4. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade prejudicado. (ADI 1589 /
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SP;  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade;  Relator  Min.  Eros Grau;  DJ  7/12/2006)”

(grifos nossos).

Além  disso,  quanto  ao  mérito,  destaque-se  que  a  ANS,  através  da  Resolução

Normativa  n°  259,  de  17  de  junho  de  2011,  já  regulamentou  o  tema tratado  na

proposição,  estabelecendo as regras pertinentes à política nacional dos planos de

saúde. O art. 2º da referida resolução estabelece que “a operadora deverá garantir o

acesso  do  beneficiário  aos  serviços  e  procedimentos  definidos  no  Rol  de

Procedimentos  e  Eventos  em  Saúde  da  ANS  para  atendimento  integral  das

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,

no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área

geográfica de abrangência e da área de atuação do produto” (grifos nossos).

Por sua vez, os arts. 4º e 5º da mesma resolução estabelecem a obrigatoriedade do

fornecimento  do  atendimento  e  do  transporte  do  paciente  respectivamente  nas

hipóteses  de  indisponibilidade  e  inexistência  de  prestador  integrante  da  rede

assistencial no município pertencente à área geográfica de abrangência:

“Art.  4º  -  Na  hipótese  de  indisponibilidade  de  prestador  integrante  da  rede

assistencial  que  ofereça  o  serviço  ou  procedimento  demandado,  no  município

pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a

operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º - No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o

pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador

do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º - Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no

mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o

transporte  do  beneficiário  até  um prestador  apto  a realizar  o  devido  atendimento,

assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art.

3º.

(…)

Art. 5º - Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da
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rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município

pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a

operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este;

ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz

parte o município.

§ 1º - Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste

artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto

a realizar  o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem,

respeitados os prazos fixados no art. 3º.”

Por fim, o art. 6º da Resolução Normativa 259, de 2011, prevê que “na hipótese de

inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça

o  serviço  de  urgência  e  emergência  demandado,  no  mesmo  município,  nos

municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde

que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,

a operadora deverá garantir  o  transporte do beneficiário  até um prestador  apto a

realizar  o  devido  atendimento,  assim  como  seu  retorno  à  localidade  de  origem,

respeitado o disposto no inciso XIV do art. 3º”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4433/2013.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 535/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei  em epígrafe, que visa autorizar a Fundação Rural Mineira -

Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/9/2013 e distribuída às

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

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

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.540/2013  de  autorizar  a  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas  -  a  doar  ao  Município  de  Itabira  o  imóvel  constituído  pela  área  de

42,3747ha, conforme memorial descritivo constante em seu anexo, situado nessee

Município, registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do Livro 2.8-B, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itabira.

Cabe ressaltar que, de acordo com o registro do imóvel, a averbação 2 da matrícula

nº  4.088  trata  apenas  de  retificação  da  área  total  do  imóvel,  o  que  torna

desnecessária a inclusão do anexo contendo o memorial descritivo na norma a ser

elaborada.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à regularização

fundiária e urbanização, a ser efetivada pela administração municipal, beneficiando as

famílias em situação de pobreza que se encontram no local.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário  encaminhará  à  Ruralminas  documento  que  comprove  a  destinação  do
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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

do Projeto de Lei nº 4.540/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação, suprimindo-se o anexo:

“Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município  de  Itabira  imóvel  constituído  pela  área  de  42,3747ha  (quarenta  e  dois

hectares, trinta e sete ares e quarenta e sete centiares), situado no local denominado

Rocinha ou Abre Campo, nesse Município, registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do Livro

2.8-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.”

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, visa autorizar a

Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira 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

A proposição  em  análise  tem  por  escopo  autorizar  a  Ruralminas  a  doar  ao
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Município  de  Itabira  o  imóvel  constituído  de  uma  área  de  42,3747ha,  bastante

acidentada e  ocupada  por  famílias  de  baixa  renda,  situado no local  denominado

Rocinha ou Abre Campo, distante 5 km do Centro do referido município.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  se  revestir  a

alienação, o projeto estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que o bem será

destinado  à  regularização  fundiária  e  urbanização  pelo  próprio  município,  o  que

evidentemente virá beneficiar as famílias que ocupam o local. Por sua vez, o art. 2º

determina 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 tal

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.

Dessa  forma,  a  proposição  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

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

portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Neste  ponto,  cabe  esclarecer  que  a  emenda  apresentada  tem  por  objetivo  tão

somente  aprimorar  o  texto  do  caput do  art.  1º,  de  forma  a  adequá-lo  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.540/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 777/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 777/2011, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 961/2007, “dispõe sobre reserva de vaga para

afro-brasileiros, em peça publicitária do órgão das administrações públicas direta e

indireta do Estado de Minas Gerais”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme  determina  o  art.  189,

combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição objetiva estabelecer reserva de vagas para afro-brasileiros nas peças

publicitárias dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Para

tanto, o projeto prevê, de acordo com sua redação original, que no mínimo 40% das

pessoas que aparecerem nessas peças sejam afro-brasileiros. No entanto, em sua

análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  substitutivo

reduzindo esse percentual para 20%, o qual foi aprovado pelo Plenário.

Em  nosso  parecer  de  1º  turno  sobre  o  mérito  da  matéria,  posicionamo-nos

contrariamente  a  essa redução  expressiva  (de  40% para  20%)  do  percentual  de

reserva de vagas, por entender que o percentual de 20% não está em sintonia com a

mais recente dinâmica demográfica da população negra no Estado, correndo-se o

risco  de  criar  uma  ação  reparatória  de  baixíssimo  impacto  no  público  a  que  se

destina,  tendo-se  em  conta  que,  segundo  dados  do  Censo  2010,  do  IBGE,  a

população negra no universo do Estado é de 53,5% da população total.

Essa nova dinâmica demográfica potencializa os desafios enfrentados por políticas

públicas marcadas por cortes raciais e ocorre em função da fecundidade mais alta

entre mulheres negras, ou mesmo em função do aumento do número de pessoas que

se declararam pardas.

Todavia,  o  Plenário  entendeu  por  bem  aprovar  a  redução  do  percentual

estabelecida no substitutivo apresentado no 1º turno pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 777/2011 na forma

do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Durval  Ângelo, presidente - Sebastião Costa, relator - Rogério Correia - Rômulo

Viegas.

PROJETO DE LEI Nº 777/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre reserva de vaga para afro-brasileiros em peça publicitária de órgão da

administração pública direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica reservado, para afro-brasileiros, o percentual mínimo de 20% (vinte

por  cento)  das  vagas  referentes  a  exposição  em  peça  publicitária  de  órgão  das

administrações públicas direta e indireta do Estado.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.441/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.441/2012, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  a  Clínica  Nova  Aliança,  com  sede  no  Município  de

Espírito Santo do Dourado, 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° 3.441/2012

Declara de utilidade pública a Clínica Nova Aliança,  com sede no Município de

Espírito Santo do Dourado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Clínica Nova Aliança, com sede no

Município de Espírito Santo do Dourado.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.



956
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.021/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.021/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Beira  do  Córrego

Marques  -  APPM -,  com sede no Município  de Riachinho,  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 4.021/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores  da Beira do

Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Beira do Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

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 4.054/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.054/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente dos Moradores e

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de

Itamarandiba, 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 4.054/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente dos Moradores

e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede

no Município de Itamarandiba.

Art. 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 4.087/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.087/2013, de autoria do deputado Bráulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de São Sebastião da

Vargem  Alegre  e  Região,  com  sede  no  Município  de  São  Sebastião  da  Vargem

Alegre, 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 4.087/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  São

Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de São Sebastião da

Vargem Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de São Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de

São Sebastião da Vargem Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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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 4.099/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.099/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do

Convento,  com sede no Município  de  Carandaí,  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 4.099/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  do

Convento, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural do Convento, com sede no Município de Carandaí.

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 4.191/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.191/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Agricultores Familiares,

Apicultores, Artesãos e Pescadores da Microrregião de Candeias - Ascap -, com sede

no Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.191/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares,

Apicultores, Artesãos e Pescadores da Microrregião de Candeias - Ascap -, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Agricultores  Familiares,  Apicultores,  Artesãos  e  Pescadores  da  Microrregião  de

Candeias - Ascap -, com sede no Município de Candeias.

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° 4.262/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.262/2013, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores

Rurais de Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, com sede no Município de

Itamarandiba, 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° 4.262/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, com
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sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.265/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.265/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista Alegre,

com sede no Município de Porteirinha, 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 4.265/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista

Alegre, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Vista Alegre, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 30/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 30/2012

pretende  alterar  a  Lei  Complementar  nº  54,  de  13/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.
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A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou. Em seguida, esta comissão opinou pela aprovação da proposição com a

Emenda nº 1, apresentada por aquela comissão.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentado, pelo governador do

Estado,  o Substitutivo  nº  1,  que vem a  esta comissão para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188, §2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 492/2013, o governador do Estado enviou a esta Casa o

Substitutivo  nº  1  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  30/2012.  Na  mensagem,  o

governador do Estado salienta que o substitutivo tem por objetivo alterar dispositivos

da  Lei  Complementar  nº  54,  de  1999,  proporcionando  maior  efetividade  na

administração de unidades do CBMMG, por meio da definição expressa, em função

do critério hierárquico, da patente necessária para a ocupação dos cargos de chefe

de seção do Estado-Maior e de subchefe do Estado-Maior.

Segundo o substitutivo, o cargo de chefe de seção do Estado-Maior será privativo

de tenentes-coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio. Já o cargo

de  subchefe  do  Estado-Maior  será  privativo  de  coronéis  da  ativa  do  Quadro  de

Oficiais do CBMMG, também com atribuições definidas em regulamento próprio.

A mensagem do governador do Estado também informa que “ao propor a alteração

do art. 20 da Lei Complementar nº 54, de 1999, o substitutivo tem por objetivo alinhar

e adequar o CBMMG às políticas de governo referentes às Regiões Integradas de

Segurança Pública - Risps -,  permitindo à instituição estabelecer novos comandos

operacionais,  de acordo com a  estratégia  governamental  e  em coordenação com

outros órgãos integrantes das Risps”. Nesse sentido, o Substitutivo nº 1 determina a

criação  de  seis  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros,  cujas  localidades  serão

definidas em regulamento.

Por fim, o governador do Estado ressalta que o substitutivo mantém a proposta de

alteração do nome do Centro de Ensino de Bombeiros - Cebom - para Academia de
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Bombeiros  Militar  -  ABM  -,  objeto  do  texto  original  da  proposição.  O  governador

acrescenta que “a nova redação proposta é mais adequada à natureza da unidade de

ensino e às diretrizes previstas na Lei Complementar nº 115, de 2010, que alterou a Lei

Complementar nº 5.301, de 1969, e introduziu a exigência, para ingresso no Quadro de

Oficiais do CBMMG, de aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pela própria instituição”.

Vislumbra-se que as alterações propostas pelo governador, por meio do Substitutivo nº

1, têm por objetivo aperfeiçoar o alinhamento do CBMMG com a orientação estratégica

governamental. Ademais, verifica-se que as mudanças são positivas para a melhoria da

estrutura operacional do Corpo de Bombeiros no interior do Estado, no âmbito das Risps,

demanda que, inclusive, é recorrentemente discutida nesta Casa, a exemplo da audiência

pública desta comissão realizada no dia 18/4/2013, em Montes Claros.

Assim,  com  todos  os  méritos,  opinamos  pela  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,

encaminhado  pelo  governador  do  Estado.  Com  a  sua  aprovação,  fica  prejudicada  a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que o

conteúdo dessa emenda foi incorporado pelo Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo nº 1, apresentado ao

Projeto de Lei Complementar nº 30/2012.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1, apresentada

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Leonardo Moreira - Sargento

Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/10/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Dilzon Melo, notificando o falecimento da Sra. Olívia Iolanda de Jesus,

ocorrido em 4/10/2013, em Ilicínea. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Justiniano Vicente Pereira,

ocorrido em 29/9/2013, em Tocos do Mogi. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.590  e

4.595/2013 - Requerimentos nºs 5.874 a 5.894/2013 - Requerimentos da Comissão

da  Pessoa  com  Deficiência  e  do  deputado  Bonifácio  Mourão  e  outros  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Minas e Energia, de Defesa do

Consumidor, de Esporte, de Administração Pública, de Cultura, de Direitos Humanos,

de Saúde e de Segurança Pública, da deputada Rosângela Reis e do deputado Hely

Tarqüínio  -  Questões  de  Ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados

Pompílio Canavez, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Paulo Guedes - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  Ordem  -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco

- Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred

Costa - 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 - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro

-  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
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Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h6min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura 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.

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 4.590/2013

Dispõe sobre o Corredor Ecológico do Vale do Mutuca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica reconhecido e instituído o Corredor Ecológico do Vale do Mutuca, em

conformidade com o inciso XIX, do art. 2º, da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de

2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,

institui  o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras

providências, com os seguintes objetivos:

I - propiciar a interligação entre as Bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba;

II - propiciar a preservação ambiental da Bacia do Córrego do Mutuca;

III - preservar o ecossistema local do Vale do Mutuca;

IV -  proteger  o meio ambiente e o patrimônio natural  e paisagístico do Vale do

Mutuca;
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V - preservar os recursos hídricos do Município de Nova Lima;

VI - impedir a contaminação do lençol freático da Bacia do Córrego do Mutuca;

VII - impedir a contaminação das águas da Bacia do Córrego do Mutuca;

VIII - permitir a conectividade entre fragmentos de áreas naturais;

IX - interligar as unidades de conservação;

X - possibilitar entre as unidades de conservação o fluxo de genes e o movimento

da biota;

XI - facilitar a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas;

XII - mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas;

XIII  -  proporcionar  o  deslocamento  de  animais,  a  dispersão  de  sementes  e  o

aumento da cobertura vegetal;

XIV - proporcionar o bem-estar das populações de sua área.

Art.  2º  -  O  corredor  ecológico  previsto  nesta  lei  é  composto  pelas  seguintes

unidades de conservação,  que interligam as  Bacias  do  Rio  das  Velhas  e  do  Rio

Paraopeba:

I - a vegetação florestal presente sob o Viaduto da Bacia do Córrego do Mutuca;

II - a Bacia do Córrego Mutuca;

III - a mata ciliar presente no entorno do Córrego do Mutuca;

IV - o lençol freático da Bacia do Córrego do Mutuca;

V - as águas da Bacia do Córrego do Mutuca.

Art. 3º - As coordenadas geográficas do Córrego do Mutuca, parte integrante do

corredor ecológico previsto nesta lei, estão definidas no Anexo I desta lei.

Art.  4º  -  O  sistema de  gestão  do  Corredor  Ecológico  do  Vale  do  Mutuca  será

composto,  de  forma colegiada e  paritária,  pelas  autoridades públicas  estaduais  e

representantes  de  entidades  ambientalistas  não  governamentais,  entidades  de

classe, de empresas e de condomínios residenciais inseridos no corredor.

Art. 5º - Além das proibições, restrições de uso e demais limitações para o Corredor

Ecológico do Vale do Mutuca, previstas  em lei,  o zoneamento deverá estabelecer

outras  medidas  que assegurem o  manejo  adequado  para  a  área bem como sua

preservação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



966
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Fred Costa

ANEXO I

COORDENADAS GEOGRÁFICAS - CÓRREGO DO MUTUCA

* - O quadro com as coordenadas geográficas do Córrego do Mutuca foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.10.2013.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.591/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Comerciantes da

Ceasa de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação dos Comerciantes da Ceasa de Uberlândia tem como

objetivo  a  congregação  dos comerciantes  da  Ceasa,  para  o  equacionamento  dos

problemas  e  o  encaminhamento  de  soluções  mais  favoráveis  para  a  categoria.

Trabalha  na  defesa  de  seus  associados,  na  busca  da  unidade  da  classe,  na

promoção de pesquisas  e  de  estudos técnicos sobre  atividades  produtoras,  entre

outras áreas de atuação.

Diante da importância das ações realizadas pela entidade, contamos com o apoio

dos  nobres  pares  à  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declará-la  de

utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.592/2013

Declara de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex -,
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com sede no Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Exigente - Avamex -, com sede no Município de Viçosa.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declara de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex.

Fundada no ano de 2011, a associação é uma entidade sem fins lucrativos que atua

na  realização  de  atividades  sociais,  tendo  por  finalidade  apoiar  a  promoção  de

mudanças comportamentais, destinadas a prevenir e solucionar problemas na saúde

e nos relacionamentos pessoais, familiares e sociais em Viçosa.

A entidade também atua visando à prevenção das dependências da personalidade

e das químicas: álcool e outras drogas.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.593/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Manoel Antonio

Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Manoel Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Vila Manoel



968
____________________________________________________________________________

Antonio Puig - Amvimap.

Fundada no ano de 1989, a associação é uma entidade sem fins lucrativos que atua

na  realização de atividades sociais,  tendo por finalidade fazer o levantamento das

necessidades no bairro onde atua, promovendo ações de apoio a educação, saúde,

habitação e preservação ambiental em Viçosa.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.594/2013

Declara de utilidade pública a União Junina Mineira, com sede no município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Junina Mineira, com sede no

município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declara de utilidade pública a União Junina Mineira.

Fundada  no  ano  de  2004,  a  União  Junina  Mineira  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos que atua na realização de ações sociais, tendo por finalidade a viabilização

de atividades de incentivo cultural, social, esportivo e folclórico em Belo Horizonte.

A entidade  ainda  atua  no  incentivo  às  artes  plásticas  e  ao  artesanato  mineiro,

promovendo feiras, cursos, concursos e exposições.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.595/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do

Córrego José Manoel, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Trabalhadores Rurais do Córrego José Manoel,  com sede no município de Teófilo

Otoni.

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

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais

do Córrego José Manoel. Fundada no ano de 2012, a associação é uma entidade civil

sem fins lucrativos que atua na prestação de assistência cultural e na realização de

serviços  de  filantropia  em  Teófilo  Otoni.  Promove  ainda  eventos  esportivos  e

recreativos e atividades que visam à proteção do meio ambiente.

Diante do exposto, contamos com a compreensão dos nobres pares e pedimos

apoio à 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.

REQUERIMENTOS

Nº  5.874/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa pedido de

informações sobre a possibilidade de retorno do programa Jornal Visual à grade de

programação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.875/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência, em que solicita  sejam

encaminhados  ao  Congresso  Nacional  pedido  de  providências  para  que  seja

reavaliado o conteúdo do Projeto de Lei Complementar nº 114/2011, que atribui à

Defensoria  Pública  dos  estados  os  direitos  e  deveres  previstos  na  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  objetivando  a  destinação  de  dotação  orçamentária
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específica para o órgão, e as notas taquigráficas da 6º Reunião Extraordinária dessa

Comissão,  destacando-se  a  participação  do  defensor  público  convidado.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.876/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  13º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na ocorrência, em 4/10/2013, no Bairro São Bernardo, em Belo Horizonte,

que resultou na apreensão de um menor e de cocaína avaliada em R$50.000,00 e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que lhes

seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.877/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que sejam

destacados,  no  orçamento  estadual,  os  recursos  investidos  em  políticas  públicas

destinadas a grupos vulneráveis ou historicamente discriminados.

Nº  5.878/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja

observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência no Edital nº 1/2013 do

concurso público para o órgão, acompanhado de denúncia encaminhada por meio do

Fale com a Assembleia, em 11/9/2013, por Marcelo Oliveira Campos.

Nº  5.879/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a solução

dos abusos e das irregularidades ocorridos no 29º Batalhão de Polícia Militar, situado

na cidade de Poços de Caldas, e para a melhoria das escalas de serviço a que estão

submetidos os policiais militares dessa unidade.

Nº 5.880/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 169ª Cia.

PM  do  32º  BPM,  que  participaram  de  operação  que  culminou  na  apreensão  de

aproximadamente 23kg de maconha em Uberlândia.

Nº 5.881/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona,  que

participaram de operação que culminou na prisão em flagrante de um motorista com
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19kg de cocaína, no Município de Salinas.

Nº 5.882/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de

Polícia Civil de Rio Vermelho, pela participação em operação que culminou na prisão

de Wagner de Paula Lima e Rosângela de Paula Lima, por tentativa de homicídio

contra o policial militar Higor Daniel Claudino Camara dos Santos.

Nº 5.883/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona,  que

participaram de operação que culminou na prisão de um motorista de 22 anos que

transportava droga em uma caminhonete, em Pouso Alegre.

Nº 5.884/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que menciona, que participaram de

operação  que  culminou  na  apreensão  de  aproximadamente  uma  tonelada  de

maconha em um caminhão frigorífico, durante operação de combate ao tráfico de

drogas, em Antônio Dias.

Nº 5.885/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona,  que

participaram de operação que culminou na prisão um homem que transportava 870kg

de maconha, na Rodovia Fernão Dias.

Nº 5.886/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  da

operação  Copa  das  Confederações,  que  culminou  na  apreensão  de

aproximadamente 140kg de droga na Rodovia Fernão Dias.

Nº 5.887/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão de três homens suspeitos de tráfico internacional de

drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Araxá.

Nº 5.888/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na apreensão de 10,3kg de pasta-base de cocaína e  na

prisão de um motorista na BR-364, em Ituiutaba.
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Nº 5.889/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão de um homem por tráfico de drogas em trecho da

Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas.

Nº 5.890/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão de um motorista que transportava droga em um

fundo falso no banco traseiro do seu veículo, em Pouso Alegre.

Nº 5.891/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão de três homens por porte ilegal de arma de fogo,

em Três Marias.

Nº  5.892/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

estadualização dos centros de internação provisória de adolescentes existentes em

Araxá e Perdizes, acompanhado do trecho das notas taquigráficas da 27ª Reunião

Ordinária dessa comissão, em que a promotora de justiça Vanessa Freitas sugere a

estadualização dos referidos centros.

Nº  5.893/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que

sejam suspensas as incursões policiais nas ocupações Rosa Leão, Vitória, Esperança

e Helena Greco, em Belo Horizonte, e seja comunicado à Assembleia Legislativa o

eventual cumprimento de mandado de reintegração de posse dos terrenos em que se

localizam essas ocupações.

Nº  5.894/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para que seja revogado o ato administrativo que removeu os Cbs. BM

Cleomar Rodrigues de Oliveira e Udson Eustáquio dos Santos do 3º  Batalhão de

Bombeiros  Militares,  acompanhado  dos  trechos  das  notas  taquigráficas  da  53ª

Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  em  que  parlamentares  e  entidades

presentes manifestaram apelo nesse sentido.
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Da Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência desta  Casa pedido  de providências  para  que os  vídeos institucionais

contenham  interpretação  em  Língua  Brasileira  de  Sinais  -  Libras.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Do deputado  Bonifácio  Mourão  em  que solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação  da  Frente  Parlamentar  Pró-Aeroportos.  Subscrevem  termo  de  adesão  à

criação dessa frente parlamentar as deputadas Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara; e

os deputados Alencar da Silveira Jr.,  Almir  Paraca, André Quintão,  Ivair  Nogueira,

Antônio Genaro, Antonio Lerin, Bosco, Carlos Henrique, Célio Moreira, Deiró Marra,

Duarte Bechir, Fred Costa, Hélio Gomes, Inácio Franco, João Leite, João Vítor Xavier,

Juarez Távora, Juninho Araújo, Luiz Henrique, Marques Abreu, Paulo Guedes, Paulo

Lamac, Tadeu Martins Leite, Tenente Lúcio, Ulysses Gomes e Zé Maia.

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Minas

e  Energia,  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Esporte,  de  Administração  Pública,  de

Cultura,  de  Direitos  Humanos,  de  Saúde  e  de  Segurança  Pública,  da  deputada

Rosângela Reis e do deputado Hely Tarqüínio.

Questões de Ordem

O deputado Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  quero  dar  um informe.  Agora,  pela

manhã, recebi telefonema do Sr. Antônio Andrade, ministro da Agricultura. Hoje saiu,

aliás, uma matéria de capa do jornal Hoje em Dia sobre a burocracia da questão do

milho que estava nos armazéns da Conab cuja venda ainda não estava autorizada

aos produtores do Norte e do Jequitinhonha, assolados pela seca. Portanto, hoje,

pela  manhã,  o  ministro  Antônio  Andrade  me ligou  para  pedir  que eu  desse uma

informação. Realmente, o milho estava aguardando uma portaria que precisava da

assinatura de três ministérios: do Planejamento, da Agricultura e de Desenvolvimento

Social e Combate à Fome - MDS. Essa portaria já foi assinada pelos três ministros e

publicada  ontem.  A  partir  de  hoje,  o  milho  estará  à  disposição  de  todos  os

agricultores,  tanto  no  Norte  de  Minas  quanto  no  Vale  do  Jequitinhonha  e  nos

depósitos. Nos depósitos que ainda não receberam o milho, o produto chegará nesta

semana, pois houve um problema na licitação e na sua aquisição. A primeira empresa
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que venceu a licitação não entregou o milho, e foi preciso fazer nova licitação. Por

isso, houve um atraso. Entretanto, já há milho em Montes Claros, em Salinas e em

vários  pontos.  A Conab  está  providenciando,  nesta  semana,  a  normalização  da

entrega do milho em todos os depósitos, para que os agricultores do Norte de Minas,

do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e do Noroeste, que estão passando por

esse período de seca brava, o adquiram com preço subsidiado. A informação que

trago  a  todos,  a  pedido  do  ministro  da  Agricultura  Antônio  Andrade,  é  que  esse

problema já foi solucionado. Portanto, essa já é uma matéria vencida, ou seja, a partir

de hoje,  todo milho estará à disposição dos agricultores  do Norte de Minas e do

Jequitinhonha. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Essa é uma notícia muito importante para os produtores. Obrigado,

deputado, pela boa notícia.

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que,

todas  as  vezes  que  uso  este  espaço  que  temos  antes  do  pinga-fogo,  trago

efetivamente  uma comunicação urgente e  importante,  mas hoje ela é  muito  mais

importante do que urgente. Agora à tarde, representaremos a Assembleia Legislativa

num evento que acontecerá na cidade de Jequitaí, no Norte de Minas, visitando as

obras de construção de um sonho dessa região. Na verdade, essa obra é uma das

barragens mais importantes que teremos em nossa região, em nosso estado e no

País: a Barragem do Rio Jequitaí, uma obra que foi projetada, presidente, há mais de

30 anos. O projeto está pronto, mas ele foi feito e refeito ao longo destes 30 anos.

Recordo-me de uma audiência pública que realizamos nesta Casa, em 1995, com a

presença de mais de duas centenas de pessoas. Na época, o Dr. José Humberto,

médico,  era  prefeito  de  Jequitaí,  e  trouxemos  quatro  ônibus  com  vereadores,

comerciários, comerciantes, estudantes, donas de casa e lideranças para erguer essa

bandeira da construção da barragem de Jequitaí, na década de 1990, em 1995. A

partir daí, houve muitos encontros e desencontros, faltaram recursos, e sobrou muita

boa-vontade. Agora efetivamente os governos estadual e federal, com a participação

decisiva do Ministério da Integração Nacional e de políticos do Norte de Minas... De

maneira muito especial, quero ressaltar a participação do deputado federal Humberto

Souto, de vários outros políticos e de pessoas que não eram do Norte de Minas que
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nos ajudaram bastante. Quero ressaltar  também a importância da participação do

deputado Gil Pereira, ex-secretário de Estado, que também teve uma presença muito

marcante  em  Brasília,  participando  de  várias  audiências,  e  do  nosso  governador

Anastasia, que, além da boa-vontade, disponibilizou toda a estrutura do Estado por

meio da Ruralminas. Enfim, foram pessoas que se juntaram ao longo destes últimos

anos, destas últimas duas décadas para a construção dessa barragem. A Barragem

do Rio Jequitaí será construída com três finalidades. A primeira é controlar a vazão

das águas do Rio São Francisco no período da cheia ou da seca, liberando-o para

navegabilidade. A segunda, proporcionar por gravidade a irrigação de 40.000ha para

fazer assentamento de famílias. E a terceira, gerar energia elétrica. Então, vejam bem

a importância  dessa barragem. Agora as  máquinas rompem o solo árido daquela

região, trazem à face dos norte-mineiros o sorriso de satisfação e de esperança. A

Assembleia, que já iniciou esse processo desde 1995, quando realizamos a primeira

audiência pública, será representada por mim e outros parlamentares nesse grande

encontro. Então, peço licença a V. Exa. e aos demais pares para me ausentar para

representar esta Casa. Quero dizer que o norte-mineiro tem motivo para acordar mais

alegre e satisfeito. E nosso governador tem a satisfação, no seu governo, de ter dado

início  a  esta  obra  importante,  fundamental  e  essencial  para  nossa  região:  a

construção da Barragem do Rio  Jequitaí.  Parabéns a todos  os que contribuíram,

especialmente  à  presidência  da  nossa Ruralminas,  às  pessoas que  lutaram e  ao

nosso governador Anastasia, que em poucos meses, em poucos anos - se não for ele

o governador, será outro - estará inaugurando essa tão sonhada Barragem do Rio

Jequitaí,  que  tanta  diferença  fará  ao  Norte  mineiro.  Para  encerrar,  cumprimento

também a população de Jequitaí, de Francisco Dumont e Claro dos Poções, os três

municípios que serão beneficiados por essa barragem. Obrigado.

O deputado Bosco - Caro presidente, agradeço a V. Exa. a compreensão, mas serei

breve, até porque conhecemos, e bem, o Regimento Interno desta Casa. Gostaria,

nestas breves palavras, de fazer uma saudação especial aos vereadores de Frutal

Nei Vicentino, Sinomar e Marcelo. Eles estão nos dando a honra da sua presença,

visitando a Assembleia e Belo Horizonte com a nobre tarefa, em nome de Frutal e de

toda a região, de buscar o apoio do governo do Estado, do governador Anastasia e do
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secretário  de  Obras  Carlos  Melles  para  que  a  cidade  receba  uma  obra  de

infraestrutura importante no setor rodoviário, entre a MG-255 e a BR-153. São duas

rodovias importantes, uma estadual e outra federal, cujo cruzamento é extremamente

perigoso e tem sido palco de constantes acidentes, alguns com vítimas fatais. Eles

vêm  pleitear  do  governo  uma parceria  com  o  governo  federal  para  que  ali  seja

construído um viaduto para dotar o local de mais segurança. Portanto, fica o registro

da presença desses caros vereadores e do apoio desta Casa ao pleito deles e da

cidade de Frutal. Obrigado.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, Sr. Presidente, deputadas e deputados,

público  que  nos  vê  e  ouve  pela  TV  Assembleia  e  que  nos  ouve  pela  Rádio

Assembleia. Hoje quero tratar de alguns assuntos. O primeiro é a audiência pública

que realizamos em Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais, acerca do programa

Caminhos de Minas, do asfaltamento de estradas e da saúde. Quero falar da alegria

de ontem haver sido aprovada a medida provisória da presidenta Dilma criando o

programa Mais Médicos. O Congresso Nacional aprovou o programa. Essa polêmica

se  arrastava  há  algum  tempo  e  trouxe  para  o  Brasil  um  retrato  que  há  muito

pensávamos  não  existir  mais:  cenas  de  xenofobia,  corporativismo  explícito  e

intolerância, que chocaram os brasileiros.

Isso não ocorreu,  claro, com toda a categoria médica. A maioria dos médicos e

médicas  compreende  a  importância  de  um  programa  como  esse.  No  entanto,

algumas  cenas  ficaram  marcadas  para  sempre  na  mente  dos  brasileiros,  como

aquela em Fortaleza, onde um grupo de médicas e médicos do conselho regional de

lá,  do  sindicato  recepcionaram  médicos  vindos  de  Cuba  com  palavras  muito

deselegantes, chamando-os para trabalhar no Estado do Ceará como escravos. A

cena que os jornais mostraram foi de um médico cubano, um negro que chegava ao

Brasil  para  trabalhar,  que  foi  vilipendiado,  acusado,  maltratado.  A cena  chocou

sobremaneira o Brasil inteiro.

Aqui em Minas Gerais a resistência, sem sentido, do CRMMG a aceitar o programa

até levou o presidente do conselho mineiro a renunciar, se bem que só faltassem 11
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dias  para o término do mandato dele.  Não é, deputado Adelmo? De repente,  ele

renunciou a um mandato que já não existia mais.

O povo brasileiro merece ser bem-atendido, merece ter acesso a um médico que o

ouça, que com ele converse, que o atenda bem. Fiquei muito contente. O governo

federal  teve  o  cuidado de primeiramente  abrir  as  vagas  do Brasil  inteiro  para  os

médicos  brasileiros.  Eles  tinham  a  prioridade,  a  preferência.  Mesmo  com  essa

abertura,  centenas  de  cidades  brasileiras  ainda  ficaram sem  médicos.  Até  houve

algumas  inscrições,  que  posteriormente  não se  consolidaram.  Depois  disso  tudo,

deputado Adelmo, é que o governo federal  abriu a possibilidade para médicos de

vários  outros  países,  incluídos  os  de  Cuba,  para  que  viessem  atender  o  povo

brasileiro. Essa decisão do Congresso ocorrida ontem, deputado Adelmo, realmente é

muito importante.

Concedo aparte ao deputado Adelmo, que é medico e que tem lutado muito pela

saúde do Estado e do País e que, com certeza, também está muito contente com a

decisão de ontem.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Não  tenha  dúvida,  deputado  Pompílio

Canavez.  Fui,  durante  15  anos,  professor  da  nossa  Faculdade  de  Medicina  do

Triângulo Mineiro, hoje nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que está

multiplicando vagas, cursos pelas ações inicialmente do presidente Lula, com apoio

da  nossa  presidenta  Dilma.  Essa sempre  foi  uma grande escola,  uma referência

nacional, com formação de médicos e profissionais de alta qualidade. A formação é

realmente de muito boa qualidade. O apoio de nosso governo, do presidente Lula até

agora tem multiplicado em vagas e em cursos nossa universidade federal.

No Brasil inteiro, temos mais universidades, mais formação em todas as áreas da

saúde,  em  todos  os  campos,  mas  ainda  não  suficientes  para  atender  as

necessidades do povo brasileiro. É importante salientar que o governo federal, por um

bom  tempo,  abriu  as  portas  das  cidades  menores,  das  cidades  pequenas,  das

cidades  onde há mais  necessidades,  mesmo nas  grandes capitais  e nas regiões

metropolitanas,  para  acolhimento  dos  médicos  brasileiros.  E  essa  abertura  ainda

continua.  Esses  médicos  atenderiam  a  população  onde  ela  mais  precisa  e  se

encontra mais carente, onde não há médico, mas apenas a equipe da saúde. Às
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vezes  existe  o  laboratório,  às  vezes  há  a  unidade  básica  de  saúde,  mas  não  o

médico.

O deputado Pompílio Canavez - Às vezes tem até um pequeno hospital, mas não

tem médicos.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Exatamente. O problema não é só

de infraestrutura. Muitas vezes, apesar de haver infraestrutura, não há médicos. O

governo  ofereceu  um bom  salário,  não  um salário  extraordinário,  para  remunerar

melhor esse profissional, mas, mesmo assim, conseguimos pouquíssimos médicos

brasileiros dispostos a ir aonde ainda está a escuridão, no mínimo as sombras, do

ponto  de  vista  do  atendimento  à  saúde.  O  governo  federal  abriu  as  portas  para

profissionais do mundo inteiro, mas foi em Cuba que nos ofereceram o maior número

de médicos. O interessante: são médicos comprometidos com a saúde comunitária,

com a saúde pública,...

O deputado Pompílio Canavez - Com a saúde preventiva.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Portanto, Pompílio Canavez, os

médicos que estão vindo ao Brasil, principalmente os originários de Cuba, têm uma

formação  diferenciada,  comprometida  com  a  saúde  comunitária.  Eles  vêm  não

apenas para dar receitas, realizar cirurgias, fazer essas ações que são necessárias,

mas,  fundamentalmente  para  orientar,  educar,  escutar  e  acolher  as  pessoas.  O

médico que acolhe, escuta e orienta faz mais bem à pessoa do que o médico que

rapidamente lhe dá um diagnóstico, a receita e, às vezes,  até o próprio remédio.

Então, estamos recebendo profissionais altamente qualificados e comprometidos com

o bem das pessoas, com a vida saudável.

Deputado Pompílio, há pessoas que criticam os médicos que estão vindo de Cuba,

colocando em dúvida sua formação.  Basta um dado para percebermos o que ele

significa.  No  Brasil,  com  toda  tecnologia,  com  todos  os  investimentos,  com  os

profissionais médicos, com as escolas, ainda temos uma mortalidade infantil próxima

a  15  crianças  mortas  para  cada  mil  nascidas  vivas.  Em  Cuba,  são menos  de  5

crianças. Isso mostra como o sistema de saúde lá está avançado; como o médico tem

um olhar voltado para a preservação, proteção e promoção da vida das pessoas.

Então, estou muito feliz de ver o meu país abrir as portas para acolher aqueles que



979
____________________________________________________________________________

querem cuidar das pessoas.

Só para encerrar, quero dar um testemunho. Na semana passada, fui  a Confins

receber um dos grupos dos 225 médicos que chegaram de Cuba. Conversei com

vários deles. Apresentei-me como colega a uma das doutoras que estava presente.

Disse-lhe  que  era  muito  bem-vinda  e  que  trabalharia  em  situações  adversas  e

difíceis.  Ela me falou umas palavras que precisamos aplaudir  e tomar  como uma

grande lição para termos a determinação de fazer como povo e médicos brasileiros.

Ela disse: “Eu vou dar o melhor de mim para cuidar dessa gente que precisa de nós”.

Basta isso. Há muita gente que está fazendo críticas aos médicos que estão vindo ao

Brasil, mas que não tem disposição de dar um pouquinho de si para cuidar do nosso

povo.

Por isso estou aplaudindo a iniciativa. Sou parceiro deles e reconheço que virão

para fazer um enorme bem para o nosso país, não apenas para dar receitas e realizar

cirurgias, mas também para mostrar o comprometimento com a vida saudável.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputado Adelmo. O senhor é médico e

sabe bem da importância de escutar e acolher as pessoas e de se preocupar com a

saúde, e não só com a doença. Isso é muito importante.

O  senhor  falou  também  das  faculdades  que  estão  sendo  criadas.  Quero  só

exemplificar  as  dificuldades.  Na  Universidade  Federal  de  Alfenas,  quando  foi

anunciada a possibilidade da criação do curso de medicina - eu ainda era prefeito lá -,

muitos  professores  resistiram  a  essa  criação.  Foi  preciso  que  a  cidade  se

mobilizasse. Eu ajudei a mobilizar a população, que ocupou a universidade,  e, só

assim,  o  conselho  superior  da  universidade  aprovou  a  criação  da  Faculdade  de

Medicina  em  Alfenas.  Hoje  o  governo  federal  tem  previsão  de  criar  dezenas  de

faculdades de medicina pelo Brasil para começar a formar esses profissionais de que

precisamos tanto.

Também quero falar sobre a audiência pública realizada segunda-feira em Córrego

do Ouro, distrito de Campos Gerais, para discutir o programa Caminhos de Minas.

Centenas de municípios ainda não possuem estradas asfaltadas, e apenas alguns

terão esse benefício. Córrego do Ouro é um distrito com mais de 5 mil habitantes,

produz café e diversos outros produtos agrícolas,  é  maior  do que muitas cidades
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mineiras e não possui asfalto até hoje. Foram dezenas de promessas.

Tivemos a alegria de realizar essa audiência, que contou com a participação ativa

de mais de 500 pessoas. Faço um agradecimento especial à Karina e a seu esposo,

Márcio, moradores do distrito; ao vice-prefeito João Carlos; aos vereadores Djalma,

Liu e Aloísio; ao secretário de Saúde, Ricardo; ao prefeito e ao vice-prefeito de Três

Pontas; aos vereadores de Fama. Também agradeço de forma especial ao presidente

da Câmara Municipal de Fama, que também luta pelo asfalto, e ao Pe. Mateus, que

ajuda a comunidade, fez um belo pronunciamento, disse que está cansado de tanto

esperar pela rodovia e concordou com o que fomos fazer lá.

Se não houver mobilização e união da comunidade, se não lutarmos, esse asfalto

jamais sairá, ficará apenas nas promessas que se repetem, se repetem. É preciso

mobilizar e cobrar do governo do Estado o asfaltamento das rodovias que fazem a

ligação  Campos  Gerais-Córrego  do  Ouro-Fama,  Córrego  do  Ouro-Três  Pontas,

passando  pelo  Pontalete,  Carmo  do  Rio  Claro-Campo  do  Meio,  Carvalhópolis-

Monsenhor  Paulo  e  Rodovia  Fernão  Dias.  Enfim,  são  várias  estradas

importantíssimas para o desenvolvimento da região, mas ficam apenas na promessa.

Como disse  anteriormente,  Córrego  do  Ouro  é  um  distrito  com  mais  de  5  mil

habitantes, portanto é maior do que muitas cidades do nosso estado e até hoje não

tem asfalto. A licitação para elaborar o projeto saiu agora. Isso quer dizer que temos

um projeto, já é um passo significativo. Mas se não houver mobilização e união da

comunidade,  certamente  ainda  ficaremos  esperando  as  obras  por  muitos  anos.

Portanto, fomos lá fazer audiência pública e agradeço novamente à Karina, ao Márcio

e aos demais participantes.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Cumprirei  o  prazo  direitinho,  Sr.

Presidente. Deputado Pompílio Canavez, naturalmente V. Exa. verificou que a obra

deve constar no programa Caminhos de Minas.

O deputado Pompílio Canavez* - Sim, como outras centenas de cidades.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Exatamente.  Centenas  de  cidades

também constavam no Proacesso e todas foram atendidas no governo Aécio Neves.

Agora, o governo de Anastasia e Alberto Pinto Coelho está efetuando o programa

Caminhos de Minas. Nós, deputados, votamos valores elevados de aproximadamente
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R$9.000.000.000,00,  sendo  que  grande  parte  será  aplicada  nesse  excepcional

programa para Minas Gerais.

Naturalmente que essas rodovias serão asfaltadas dentro desse programa. Se não

forem todas asfaltadas  no governo Anastasia,  serão no futuro  governo,  mas com

certeza estão em um programa garantido para os municípios de Minas Gerais.

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Sr.  Presidente,  pela  compreensão.

Obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Espero isso mesmo, mas é muito importante a

união e a mobilização dos cidadãos para que esse projeto realmente saia. Obrigado.

Boa tarde.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* -  Cumprimento o presidente, os deputados, as

deputadas e o público que nos acompanha das galerias da Assembleia.

Sr. Presidente, quero novamente trazer um assunto de grande relevância para a

sociedade mineira e brasileira. Da Comissão de Segurança Pública, de que faço parte

desde sua criação e de que tive a oportunidade de ser um dos fundadores, no final de

dezembro de 2002, com o deputado Rogério Correia e com o apoio da ex-deputada

Elaine Matozinhos, tive a grata satisfação de ser presidente por dois biênios. Hoje

ocupo a vice-presidência dessa comissão. É exatamente esse assunto que me traz à

tribuna, ilustre professor e deputado Bonifácio Mourão.

Todos  os  dias  estamos  acompanhando  o  número  de  apreensões  de  drogas,

especialmente os crimes violentos praticados por adolescentes no Estado. Cada vez

mais os dados são preocupantes, cada vez mais nos preocupa a violência que os

adolescentes estão praticando. Por outro lado, deputado Bonifácio Mourão, V. Exa.,

que é professor de direito constitucional,  talvez consiga explicar a este advogado,

neófito  que  sou,  como  eles  conseguiram  distorcer  a  Constituição  da  República

através da Lei Ordinária nº 8.069/90, mais conhecida como Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA.

Ilustre Prof. Bonifácio Mourão, faço uma abordagem do art. 5º da Constituição da

República, e é bom que façamos a leitura dele para que não fique absolutamente

nenhuma vírgula,  nenhuma palavra  e  muito  menos  nenhum  verbo  dito  de  forma

equivocada  e  para  que  o  cidadão que  nos  acompanha também  possa ter  a  sua
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compreensão. Art. 5º da Constituição da República. (- Lê:) “Título II - Dos direitos e

garantias fundamentais:  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”. Portanto, ilustre professor, o maior bem jurídico que

todo arcabouço quis  em primeiríssimo plano proteger  de  forma óbvia,  coerente  e

lógica  foi  a  vida.  Logo  em  seguida,  a  liberdade,  a  igualdade,  a  segurança,  a

propriedade.

O inciso I diz: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos

desta  Constituição”.  Em  nenhum  momento  do  texto  constitucional,  mas

principalmente nos direitos e garantias fundamentais,  naquelas que chamamos de

cláusulas pétreas, se disse que haveria distinção de tratamento entre um adolescente

e um adulto no que tange às garantias constitucionais,  especialmente aos direitos

humanos.

Mas pasmem: o legislador derivado, o legislador reformador, o pós-constituinte veio

em 1990 e aprovou a Lei nº 8.069. Quando lemos essa lei, vemos que ela cria uma

série de medidas protetivas em defesa da criança e do adolescente. Até aí, deputado

Bonifácio Mourão, não critico e não faço nenhum retoque. Mas no art. 121 da Lei nº

8.069 começa a haver uma grave distorção do maior bem jurídico, o bem chamado

“vida”.  O  que  diz  textualmente  o  art.  121?  (-  Lê)  “A internação  constitui  medida

privativa  da  liberdade,  sujeita  aos  princípios  de  brevidade,  excepcionalidade  e

respeito  à condição  peculiar  de  pessoa em desenvolvimento.  §3º  -  Em nenhuma

hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.”

Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Vanderlei  Miranda,  demais  colegas  deputados,

lembro aquele episódio de São Paulo, em que um jovem rapaz de 19 anos chegava

da faculdade. Quando ele colocou a chave no portão para entrar no seu prédio, um

adolescente  de  17 anos,  11  meses  e  29  dias,  exatamente  desse jeito  que estou

narrando, colocou um revólver na nuca dele. Anunciou o assalto, e a vítima, deputado

Bonifácio Mourão, sem nenhuma reação, até porque estava de costas, levou um tiro

na nuca. O autor do crime - e nós, advogados, não podemos falar que ele cometeu

um  crime  -  tecnicamente  cometeu  um  ato  infracional.  Entretanto,  na  prática,  ele

cometeu um crime monstruoso, aquele que, sob a ótica do Código Penal, tem a maior
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pena  da  legislação  penal  brasileira,  que  é  latrocínio,  matar  para  roubar,  punição

mínima de 24 anos e máxima de 30 anos. Esse exemplo é perfeito para mostrar o

estrago  que  esse  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA  -  fez  com  o

adolescente  bandido,  criminoso  contumaz,  para  mostrar  a  inversão de  valores.  A

vítima, o maior de 19 anos; o autor do latrocínio, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Medida

de internação máxima, deputado Bonifácio Mourão, o ECA fala em três anos. Mas

vamos inverter e colocar o autor no lugar de vítima. A vítima passa a ser o menor de

17  anos,  11  meses  e  29  dias,  e  o  autor,  o  jovem  de  19  anos  que  morreu

covardemente.  A vítima,  que era autor,  sofreria  uma condenação máxima de três

anos, e o autor, de 19, a punição máxima de 30 anos. Esse é o exemplo que joga por

terra toda e qualquer tentativa dos que gostam de defender adolescente bandido com

poesia, com lirismo, achando que bandido trata vítima de forma poética.

Vou repetir, o restante do ECA, no que diz respeito a diversas medidas protetivas,

deve  prosseguir.  Mas,  deputado  Bonifácio  Mourão,  esse  artigo  no  ECA  fez

completamente uma inversão de valores, desconstruiu a lógica do direito penal que V.

Exa. conhece melhor do que este deputado, especialmente inspirado no direito penal

italiano, por meio de Cesare Beccaria. Um sofrerá a pena de 30 anos se for o autor.

Invertendo-se os papéis, o outro sofrerá uma medida de internação de três anos.

Deputado Bonifácio Mourão, essa lei  ordinária, feita pelo constituinte reformador,

trouxe um confronto enorme com o  caput  do art. 5º, que diz que todos são iguais

perante a lei. E aí se fala que o maior bem jurídico é a vida. Vida de quem, deputado

Bonifácio Mourão? A vida do adolescente bandido criminoso.

A ele é dada a garantia do maior bem jurídico: a do cidadão, a do trabalhador, a da

pessoa honrada,  daquele que pega ônibus lotado,  como tantas  pessoas pegam -

como eu peguei na minha vida, porque tive a oportunidade de pegar vários ônibus

para levar marmita para o meu irmão que engraxava na Praça Sete. A essas pessoas

e a todos os trabalhadores a lei não deu esse tratamento. Está na hora de reagirmos.

Estou com um caso -  parece-me que o colega,  deputado João Leite,  adentrou  o

Plenário - que levarei à Comissão de Segurança Pública. Falo isso para mostrar mais

um exemplo. Agora, recentemente, um comerciante, para proteger a sua irmã que

estava atrás do balcão, levou um tiro. Ele era um trabalhador que suava para pagar



984
____________________________________________________________________________

os impostos; levou um tiro e está paraplégico, entregue às baratas. Quem é o autor

do crime? Um menor, de 17 anos.

É  preciso  separar,  porque,  nos  crimes  violentos  contra  a  pessoa,  não se  pode

discutir a idade.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa.

está  abordando  com  competência  um  assunto  de  extrema  importância.  Estamos

atentos às suas palavras, percebemos que está advogando em favor de se reduzir a

idade para punibilidade no Brasil e concordamos com V. Exa. Na verdade, o Código

Penal estabelece que são penalmente inimputáveis, entre outros casos, os menores

de 18 anos. Mas o Código Penal é de 1940, tem 73 anos.

Em 1940,  vivíamos num mundo completamente diferente do de hoje, do mundo

globalizado, do mundo da internet. O menor de 18 anos era uma coisa em 1940; o

menor de 18 anos é outra coisa completamente diferente em 2013.  O direito não

pode ficar estático perante o avanço da civilização e da ciência. O direito  precisa

acompanhar, de uma forma dinâmica, o avanço da civilização.

Quando defendemos que a punibilidade tem de baixar dos 18 anos, não é somente

porque estamos vendo essa série de crimes cometidos pelos menores. Aliás, esses

menores  estão  sendo  usados  pelos  bandidos  contumazes  para  cometer  crimes

absurdos, como a imprensa dá notícia todos os dias. V. Exa. acabou de citar um caso

ocorrido em São Paulo.

Hoje a televisão deu a notícia de um crime cometido no interior de Minas, quando

menores mataram um senhor de 73 anos e encontraram no seu bolso R$1,50. O

menor tinha 18 anos. Isso está acontecendo todos os dias. Mas não é somente por

isso que defendemos a punibilidade do menor de 18 anos, estabelecendo a idade

abaixo  dessa.  Que  seja  pelo  menos  16  anos,  uma  idade  em  que  o  menor

compreende perfeitamente o que está fazendo, que pode e que deve responder por

aquilo, pelas consequências do ato. O mundo de hoje é completamente diferente da

época em que foi redigido o Código Penal, 1940.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa.

O deputado Carlos  Henrique (em aparte)  -  Gostaria  de  parabenizá-lo,  deputado

Sargento Rodrigues, por trazer esse tema para esta Casa. É um tema atual e de
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interesse nacional. Aproximadamente 90% dos cidadãos brasileiros são defensores

da  redução  da  maioridade  penal.  Sabemos  que  a  imprensa,  em  alguns  casos,

superdimensiona essas questões e dá a entender  que o número de delinquentes

menores extrapola e muito os casos efetivamente em que geram óbitos e violência.

Quero dizer a V. Exa. que a Constituição Federal precisa ser revista, principalmente

a parte em que trata da inimputabilidade e protege a criança e o jovem que cometem

crimes  hediondos.  Isso  precisa  ser  revisto,  porque  esses  jovens  que  adentram  o

mundo da violência, do tráfico, da bandidagem, entram para se autoafirmar no mundo

do crime, deputado Sargento Rodrigues, precisando praticar atos absurdos. Vemos

jovens  de  13  anos  que,  para  se  afirmar  no  mundo  do  tráfico,  para  adquirir

efetivamente a confiança e o conceito de um traficante, precisam matar e cometer

atos realmente absurdos.

Este é o momento de esse debate ganhar  repercussão muito maior.  O cenário

federal  precisa  efetivamente  cuidar  desse  assunto  porque  o  índice  de  crimes

cometidos por jovens está aumentando e não sabemos aonde vamos parar. Enquanto

a  legislação  em  vigor  insistir  em  proteger  esses  jovens  criminosos,  estaremos

permitindo  que  esses  crimes  continuem  avançando  de  forma  cada  vez  maior  e

assustadora. Não podemos permitir que a sensação de impunidade que esses jovens

têm permaneça no País.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Presidente,  consultei  o  deputado  Rogério

Correia  e,  se  me  permitir  avançar  um  pouco  mais,  concederei  aparte  ao  ilustre

deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Não tomarei 30 segundos do tempo

de  V.  Exa.  nem  do  deputado  Rogério  Correia.  Quero  cumprimentá-lo  pelo

pronunciamento, defendo e comungo do mesmo pensamento de V. Exa. Acredito que

é necessária a revisão da maioridade penal, e, mais do que isso, o sentimento de

insegurança da população é consequência da morosidade da Justiça, que, na minha

opinião, é consequência dos códigos ultrapassados que temos, Códigos de Processo

Penal  e  Civil.  É  preciso  que façamos  uma discussão não apenas  da maioridade

penal, mas também de revisão dos processos civil e penal, para termos julgamentos

mais céleres. A Justiça tem de chegar com mais celeridade e rapidez para que não
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continue adentrando nossas casas esse sentimento de insegurança que permeia toda

a sociedade brasileira. Parabéns pelo pronunciamento.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço-lhe, deputado Rogério Correia, é bom

deixar claro para as pessoas que nos acompanham, para os telespectadores que

nosso enfoque está no crime violento contra a pessoa. Isso deve ser apartado do

restante no ECA. O maior bem jurídico é a vida, mas não pode ser somente a vida

desse  menor  criminoso,  tem  de  ser  a  vida  de  todos  nós,  do  trabalhador,  do

profissional liberal,  de qualquer cidadão, do negro, do branco, do rico e do pobre.

Nessa parte não há medida de internação para a criança, é bom deixar isso claro, é

para o adolescente.

Estive em Itamarandiba na sexta-feira da semana passada, e soube que a mesma

coisa está acontecendo em Passos. O delegado veio aqui e me disse que os juízes

estão mantendo o adolescente de 15, 16, 17 anos que está matando, cometendo

homicídio, somente por cinco dias, e estão soltando, deputado Vanderlei  Miranda.

“Ah, porque não há centro de internação para menores”. E como fica a população?

Como ficam as vítimas? Não é possível as autoridades não acordarem.

O Congresso Nacional continua dormindo. É bom esclarecer aos nossos visitantes

e telespectadores que nós, deputados estaduais, não temos competência para alterar

a  Lei  nº  8.069,  de  1990,  o  ECA.  Ela  é  uma  lei  federal.  Deputados  federais  e

senadores é que têm competência para mudá-la, deputado Hely Tarqüínio, mas não

podemos  ficar  aqui  sem  erguer  a  voz  de  Minas  Gerais.  É  com  a  voz,  com  a

autonomia que me foi dada e com essa procuração que me foi dada nas urnas que

venho falar,  em nome das vítimas, das pessoas que estão sofrendo nas mãos de

bandidos. Não adianta sociólogo, psicólogo, antropólogo ou qualquer outro cientista

social vir dizer que ele está em formação, em desenvolvimento, que não entende o

caráter ilícito do crime.

O próprio  Prof.  Bonifácio  Mourão nos  lembrou que o Código  Penal  é de  1940.

Precisamos  revê-lo  urgentemente.  Eles  sabem  perfeitamente  que  a  legislação  os

protege. Temos de mudar isso. Presidente, agradeço e voltarei à tribuna novamente

porque esse assunto não se esgota aqui.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio; deputados;

deputadas;  imprensa  presente;  servidores  públicos  da  Polícia  Civil,  que  estão

acampados nesta Assembleia Legislativa desde agosto, em greve há quase quatro

meses  -  sejam  bem-vindos  às  nossas  galerias;  público  presente;  senhoras  e

senhores que nos acompanham pela TV Assembleia, boa tarde.

Ontem, realizamos,  na Comissão de Administração Pública,  uma audiência para

discutir  o  reajuste  dos  servidores  públicos  neste  ano.  Mas  o  governo  anunciou

novamente que os servidores terão um reajuste zero neste ano e a educação, um

reajuste de apenas 5%. É um dado que nos causa preocupação com a situação do

Estado.

Mas outros dados nos preocupam tanto quanto esse. O Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH - do Estado de Minas Gerais caiu uma posição, embora o Brasil tenha

melhorado o seu IDH na última década, segundo dados recém-publicados pela Pnad.

Mas,  ao  longo  desta  década,  Minas,  que  era  o  último  Estado  do  Sudeste  em

desenvolvimento humano,  o que já é uma vergonha,  perdeu também para Goiás.

Hoje, portanto, estamos abaixo do que estávamos; outros estados passaram Minas

Gerais no IDH. Embora sejamos o segundo Estado mais rico do País, em vez de

termos o segundo IDH, estamos atrás, repito, até de Goiás.

Minas Gerais passou a ter,  agora,  o 22º lugar no PIB brasileiro,  deputado Almir

Paraca. Ou seja, Minas Gerais está abaixo do imaginável: ninguém poderia imaginar

índice tão baixo. Também alcançamos um lugar ruim em termos de endividamento:

somos o segundo Estado mais endividado do Brasil. Do ponto de vista proporcional,

apenas  Alagoas  está  mais  endividado  do  que  Minas  Gerais.  São  dados

extremamente negativos.

Ontem, deputado Vanderlei Miranda, um sindicalista me entregou um  e-mail  que

recebeu da secretaria  em que trabalha,  que passo a ler:  (-Lê:)  “Considerando as

restrições orçamentárias impostas pelo Decreto nº 46.289, de 31/7/2013” - ou seja,

recentemente -, “em comunicado enviado às unidades executoras e superintendentes

de gestão e finanças, a secretaria informa que estará impossibilitada de adquirir café

para o período de novembro de 2013 a fevereiro de 2014”. Ou seja, o estoque desse
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produto será suficiente apenas para o mês de outubro de 2013, e a secretaria não

poderá comprar cafezinho para servir aos servidores ou a seus visitantes.

Recebi  esse  e-mail ontem,  mas  continuo  ouvindo  o  discurso  esquizofrênico  do

governo. O discurso que fazem na mídia, para fora, é de que o Estado vai bem e

ressaltam o choque de gestão, o déficit zero, o PIB da China. Esse é o discurso que o

governo tem para  fora,  para  tentar  iludir  os  brasileiros  que  não conhecem  Minas

Gerais. É tudo para tentar esconder do povo brasileiro a realidade mineira. E para

agradar a quem? Ao senador, que quer ser candidato. E Minas não pode mostrar a

sua realidade ao Brasil, porque isso pode atrapalhar o senador.

Então,  tudo é feito  às  escondidas.  O servidor que me entregou este  e-mail me

pediu, pelo amor de Deus, para não ler o nome dele, senão, ele vai ser punido. Isso

porque eu falei  que ia  denunciar  aqui  que a situação é  de tanta calamidade que

sequer o cafezinho vai existir  até fevereiro de 2014. Até fevereiro de 2014 não há

dinheiro na Secretaria da Fazenda para comprar cafezinho.

Então,  povo  brasileiro,  essa  é  a  situação  de  Minas  Gerais.  Creio,  deputado

Vanderlei Miranda, que isso resume bem. Às vezes, a gente fala 22º PIB, mas as

pessoas não entendem, não dimensionam o que significa isso. Quando a gente fala o

2º  Estado  mais  endividado,  as  pessoas  também  não  dimensionam.  Falamos  que

Minas perdeu posição relativamente ao IDH, que deu reajuste zero aos servidores,

que não está cumprindo o mínimo constitucional na saúde e na educação, que deve

R$8.000.000.000,00 à saúde e R$8.000.000.000,00 à educação, de 2003 até hoje.

São R$16.000.000.000,00 que se deve à área da educação e da saúde pela não

aplicação do mínimo constitucional.  Aliás,  o senador  continua réu no processo do

Ministério Público, embora tenha dito que não, mas continua réu quanto à dívida de

R$4.300.000.000,00, que, de 2003 a 2008, o governo Aécio Neves não investiu na

saúde pública.

Quando explicamos esses dados, às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar

como anda o Estado de Minas Gerais e sua quebradeira, não têm a dimensão disso.

Mas  quando  se  lê  que  a  Secretaria  da  Fazenda  não tem  dinheiro  para  comprar

cafezinho  até  fevereiro  de  2014,  aí  talvez  tenhamos  a  dimensão  da  situação  do

Estado de Minas Gerais. Essa é a dimensão. Infelizmente esse é o quadro a que se
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levou Minas  Gerais  com o  choque de gestão e  o  déficit  zero,  ou  melhor,  com a

mentira do choque de gestão e a falácia do déficit zero. Minas está quebrada. Aécio

quebrou Minas Gerais. E isso o Brasil precisa saber, para não se iludir com o senador

que agora quer dizer que Minas teve a melhor gestão que o mundo já teve. Não é

verdade.  Minas  está  endividada,  está  com  o  PIB  baixo,  devendo  à  educação,

devendo à saúde e não tem dinheiro nem para comprar cafezinho para a Secretaria

da Fazenda. Essa é a realidade de Minas.

Preparei  hoje  algo  que dará  uma dimensão maior  disso  na área de segurança

pública. Foi bom o deputado Sargento Rodrigues apresentar sua opinião a respeito

da segurança pública. Creio que não se pode discutir redução de maioridade penal

enquanto o Estado não assumir a sua incompetência. Enquanto o Estado não agir na

questão da segurança pública,  não adianta diminuir  maioridade penal.  Se diminuir

para  16  anos,  depois  vão  querer  diminuir  para  14,  para  12.  Se  o  Estado  não

consegue  exercer  sua  função  de  segurança  pública  posta  com  a  qualidade

necessária, o que adianta diminuir a maioridade penal? Nada. Vai diminuir, diminuir e

a qualquer hora vão prender até bebê. É criminoso? Prende-se também. Não adianta,

o Estado não cumpre a sua função. Então, não é essa a discussão. A discussão é

como o Estado tem tratado, ou não, o seu dever constitucional para com a segurança

pública. Essa é a discussão central.

Gostaria de apresentar alguns dados para mostrar esse grave problema e a grave

situação que vive Minas Gerais. O jornal O Tempo de hoje, aliás, parabéns ao jornal

O Tempo.  Os  jornais  de  Minas  Gerais  têm praticamente  sido  vítimas  da censura

palaciana  da  Cidade  Administrativa.  Já  denunciei  isso  aqui  várias  vezes.  Andrea

Neves, a “Goebbels das Alterosas”, domina a imprensa - tudo dominado. Nada pode

ser dito ou falado que a Andrea Neves está lá para proteger o irmão, remunerando

aqueles que ela quer calar, silenciar ou censurar, com polpudas verbas publicitárias

que o governo, ano a ano, libera para quem a Dra. Andrea Neves, irmã do senador,

queira.

Então, quando um jornal foge a isso e faz um trabalho de qualidade, é preciso que o

elogiemos.  E  o  jornal  O  Tempo de  hoje,  a  partir  de  dados  do  próprio  site da

Assembleia Legislativa, apresentou um quadro geral da área da segurança pública.
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Este é da área da segurança.

O nosso bloco Minas sem Censura está fazendo o mesmo em relação às áreas da

saúde, da educação e da assistência social, e apresentarei cada semana um. Este

diz respeito à área de segurança pública. O jornal fez um retrato do que no primeiro

semestre houve de investimento em segurança pública e o que não foi  investido,

mostrando a ausência de investimento do Estado em relação à segurança pública

mineira. É bom que os policiais civis saibam desses dados.

Foi  investido  em  segurança  pública,  no  primeiro  semestre,  apenas  1/3  do  que

deveria  ser  investido,  menos  da  metade.  O  correto  seria  que  se  investisse  pelo

menos  a  metade.  Na  verdade,  67% é o  percentual  que  ainda  não  foi  gasto  em

segurança pública. Até aí se poderia dizer que no fim do ano é que haverá o maior

investimento,  mas  temos  de  analisar  em que  houve  investimento  e  em  que  não

houve, para sabermos a dimensão da ausência de investimento real na segurança

pública. É claro, houve investimento em pessoal, este está sendo pago. Mal-pagos,

mas estão sendo - Polícias Civil  e Militar.  Mas, quanto ao investimento real,  para

melhora além da questão salarial, vejam bem: humanização do sistema prisional e

implantação de Apac, 0%. Ora, se não se humaniza o presídio e não se implanta

Apac, estão sendo criados mais criminosos. Para que levar mais menores para a

cadeia? Para terem um tratamento absurdo e saírem de lá universitários do crime?

Zero dinheiro, 0%. Gestão da frota da Polícia Civil, 0%; delegacia modelo, 0%; perícia

criminal - policiais civis, vão anotando aí -, 0%; projeto de implantação do Olho Vivo,

0%;  segurança  rural,  0%  -  por  isso  que  dizem  que  a  droga  está  chegando  aos

pequenos distritos -;  polícia para cidadania -  Seds -,  0%; Grupo Especializado de

Policiamento em Área de Risco - Gepar -, 0%; Gepar da Seds, 0%; implantação dos

centros de prevenção à criminalidade, 0%; polícia para cidadania, 0%; estruturação

ou reaparelhamento de unidades prisionais, 0%; construção e reforma de unidades

da Defensoria Pública, 0%. Há um monte de zeros, não lerei todos.

Depois  vêm os investimentos abaixo de 20%, são vários:  ações de ensino para

atuação  dos  órgãos  de  defesa  social,  0,3%;  reforma  e  ampliação  de  unidades

prediais  dos  bombeiros,  0,1%  -  e  existe  a  Taxa  de  Incêndio,  que  cobram

religiosamente,  implantada  por  Aécio  Neves  -;  construção,  reforma  e  compra  de
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unidades do Tribunal de Justiça, 15,9%. E os índices ruins vão-se repetindo.

Ainda  se  faz  uma comparação,  que  é  a  seguinte:  enquanto  o  investimento  da

gestão de veículos da Polícia Militar recebeu 41% dos recursos previstos para 2013,

a Polícia Civil não teve, até junho, recurso destinado a veículos. E vai-se colocando

como foi feito o investimento do governo, que era apenas para tentar dar a ideia de

que existe segurança pública, mas, na verdade, não existe.

Esse  é  o  quadro  real  dos  investimentos.  Não  tenho  todo  o  tempo  para  ler,

principalmente porque o deputado Gustavo Valadares está-me pedindo aparte, e eu

não poderia deixar de escutá-lo, mas recomendo que tenham acesso ao site do jornal

O Tempo e vejam os investimentos da segurança pública, que estão muito aquém

daquilo em que o próprio governo se comprometeu. Esse é o quadro do governo de

Minas.

O governo tem, portanto, um discurso esquizofrênico: para fora, é preciso dizer que

o Estado está bem; para dentro, o Estado está quebrado. Ora, o governador, em vez

de fazer  do  governo de Minas um comitê eleitoral  do  senador,  tem de encarar a

realidade e resolver os problemas de Minas. É isso que os policiais e as professoras

que  estão  acampadas  há  30  dias  na  porta  do  governador  Anastasia  precisam:

R$8.000.000.000,00 que não foram investidos na educação, não pagam o piso às

professoras, e assim vai. Esse é o quadro caótico da Minas, herança do senador

Aécio Neves, que faz tudo para esconder a realidade do Estado.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - O deputado Rogério Correia é um

parlamentar experiente e me concederá 10 segundos para defender o governo.

Maravilha! O deputado Paulo Guedes, que é o próximo orador, diz que ainda me

concederá mais 3 minutos. Daqui a pouco, na tribuna ... Sinto-me muito à vontade.

O deputado Rogério Correia* - Pois não, deputado. É um prazer escutá-lo. Vamos

direto ao assunto.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Como um deputado experiente que

é, V. Exa. usa de artifícios que são válidos e fazem parte do jogo político, mas não

condizem com a verdade e com o que se pratica no Estado.

Primeiramente, deputado Paulo Guedes, parece que de 75% a 80% da população

de Minas vivem num estado diferente de V. Exa. Quer dizer, 75% a 80% dos cidadãos
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de Minas avaliaram como ótimo ou bom este governo. Assim ocorreu também durante

os últimos oito anos das duas gestões do atual senador Aécio Neves.

Mais do que isso, quem conhece de orçamento e da lei orçamentária - e aqui temos

deputados que discutem a lei orçamentária durante três ou quatro meses anualmente

- sabe que há inúmeras rubricas em cada segmento do orçamento. Deputado Paulo

Guedes, para aqueles que não conhecem de orçamento, parece que aquilo que o

deputado  Rogério  Correia  leu  são  as  únicas  rubricas  que  temos  na  área  de

segurança pública, mas não são. A segurança pública tem centenas e dezenas de

rubricas  de  onde  estão  sendo  alocados  os  recursos  para  as  diversas  áreas  da

segurança.

É necessário reconhecer que há como melhorar. O governo tem essa sensibilidade

e gostaria  de pagar  mais à Polícia Civil  -  que aqui  se faz representada pelo seu

sindicato e pelos seus diretores, com quem, aliás, tenho ótima relação - e muito mais

com os professores e médicos.

No entanto, é necessário responsabilidade para se gerir um estado. Não se pode

gastar mais do que se arrecada sob pena de voltarmos a tempos não muito distantes,

em que salário se pagava sabe-se lá quando. Haviam 30 chamadas de salário de

funcionário para ser pago no período de um mês. Hoje, paga-se no quinto dia útil do

mês subsequente a todos os funcionários. Pagava-se o 13º salário quando se tivesse

o dinheiro. Agora não. Paga-se o 13º salário por completo no ano do exercício.

Então, vivemos em estados diferentes. Há muito que se melhorar em meu estado,

ou seja, num estado de 80% da população mineira. Muito já se fez para tornar este

um Estado modelo em gestão pública neste país.

Muito obrigado pelo aparte, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Gustavo Valadares, quero apenas dizer-

lhe que V. Exa. deve morar nas propagandas do governo de Minas. Nós moramos em

Minas  Gerais.  Talvez  a  diferença  seja  essa.  Por  exemplo,  um  Estado  ou  uma

secretaria  que  não  compram  o  cafezinho  para  o  funcionário  nem  deixam  uma

professora alimentar-se na escola realmente não tem desculpa.

Agradeço  ao  presidente.  Fico  devendo  um  aparte  ao  nobre  deputado  Elismar

Prado.  Não deu tempo. É triste a situação de Minas. Infelizmente,  Aécio quebrou
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Minas.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, saúdo, de

forma especial, os meus amigos e as minhas amigas da Polícia Civil de Minas Gerais,

que há meses  estão  aqui  lutando por  melhores  condições de trabalho contra  um

governo, como já disse aqui o deputado Rogério Correia, que só se preocupa com a

propaganda, e não com os problemas de Minas.

Prometi que concederia aparte ao deputado Gustavo Valadares. Se ele quiser fazê-

lo agora, fique à vontade.

Então, 3 minutos para o deputado Elismar e 3 minutos para o deputado Gustavo,

pois depois minha fala não poderá ser interrompida.

O deputado Gustavo Valadares  (em aparte)*  -  Deputado Paulo  Guedes,  queria

agradecer-lhe.

Parlamento  é  isso.  Essa  discussão  faz  parte  do  jogo  político.  Precisamos

compreender, entender que há lados opostos, mas todos com o mesmo objetivo de

fazer deste um Estado melhor.

Deputado  Paulo  Guedes,  não  ocuparei  meu  tempo  de  3  minutos;  apenas

complementarei o aparte do deputado Rogério Correia. Queria dizer que muito se

evoluiu neste Estado ao longo dos últimos anos, mas ainda há muito a evoluir. A área

de  segurança  pública,  sobre  a  qual  o  deputado  Rogério  Correia  falava,  traz

representantes a este Plenário,  todos muito respeitosos e educados.  Na verdade,

queria dizer que, em se tratando de segurança pública, quem cuida dessa área é o

Estado  por  si  só.  O  governo  federal  não  repassa  dinheiro,  um  tostão  sequer  à

segurança pública.

Faço um desafio a V.  Exa.,  não para hoje,  até porque não seria possível,  pois

precisaríamos  entrar  nos  dados  do  orçamento  federal  dos  últimos  12  anos.  O

assessor da bancada da Minoria está aqui, o Carlão, e o ajudará nisso, assim como a

assessoria  da  Maioria  me  ajudará.  Marcaremos  para  a  próxima  semana  uma

discussão sobre o levantamento daquilo que o governo federal e o governo do Estado

gastaram com a segurança pública no Estado ao longo dos últimos 12 anos. Estou



994
____________________________________________________________________________

vendo que há estudantes nas galerias, então faço um convite a eles, assim como aos

representantes da Polícia Civil: estejam aqui na próxima quarta-feira, neste mesmo

horário, para discutirmos o que o governo do Estado e proporcionalmente o governo

federal investiram em segurança ao longo dos últimos 12 anos. Fiquemos assim: eu,

com 15 minutos, e V. Exa. com o mesmo tempo, para fazermos um debate limpo,

claro e discutirmos o que efetivamente se gastou em segurança no Estado. Veremos

quantos presídios foram construídos, quantas Apacs implantadas, enfim, tudo o que

foi feito ao longo dos últimos 12 anos.

Presidente, muito obrigado. Deputado Paulo Guedes, muito obrigado. Conto com V.

Exa. para esse debate na próxima quarta-feira. Obrigado.

O deputado Paulo Guedes* - Antes de conceder aparte ao deputado Elismar, direi

ao deputado Gustavo Valadares que aceito o desafio e, mais do que isso, farei o

levantamento não só dos últimos 12 anos, mas dos últimos 20 anos. Quero saber o

que, nos oito anos do governo de Fernando Henrique, foi investido em segurança

pública. Aliás, quero saber o que os governos de Azeredo e de Fernando Henrique

fizeram, pois a época era a mesma. Vamos fazer o levantamento dos últimos 20 anos.

O desafio está aceito.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Paulo Guedes. Quero

também saudar os valorosos guerreiros servidores, trabalhadores da Polícia Civil, que

estão em vigília, em defesa de seus direitos, aguardando ansiosamente a aprovação,

a conclusão do trâmite da lei  orgânica. Hoje acontece a sexta reunião. Portanto o

projeto  estará  pronto  para  ser  votado.  Apresentamos  nossas  emendas  em  bloco

visando contribuir e alcançar o que necessariamente é importante para que essa lei

resgate a dignidade da carreira dos trabalhadores da segurança pública.

Infelizmente,  temos  de  falar  que  o  governo  do  Estado  está  abandonando  a

segurança  pública,  sim,  principalmente  a  Polícia  Civil,  que  está  em  situação

lastimável. O descaso é vergonhoso. Nós, que percorremos todas as Minas Gerais,

vemos que realmente a situação é deplorável. Nos municípios que têm delegacias,

estas estão caindo aos pedaços. Se o prefeito não coloca combustível nas viaturas,

elas não rodam, e as pessoas não têm segurança pública. Nas delegacias não há

papel higiênico, não há toner para impressora, não há nada. Realmente, a situação é
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vergonhosa, sem falarmos nas péssimas condições de trabalho dos servidores da

segurança pública. Sem essas condições, eles não conseguem prestar um trabalho à

altura da sociedade e do povo mineiro.

Quem realmente perde é a população. Esperamos que o governo repense as suas

prioridades e invista principalmente  no ser  humano.  Na propaganda enganosa do

governo do Estado - ele gasta muito mais dinheiro com propaganda do que com a

execução dos programas -, temos a melhor segurança do Brasil, a melhor educação

do Brasil, a melhor saúde do Brasil. Enquanto o Estado conseguiu junto ao Tribunal

de Contas um TAG em que se desobrigou de investir  o mínimo constitucional em

saúde, o mínimo constitucional em educação, os professores estão recebendo um

salário  de  fome,  o Estado não cumpre a lei  do piso.  A conferência estadual  está

acontecendo em Belo Horizonte, estivemos na audiência pública com o Sind-UTE

ontem, e lamentavelmente a situação dos professores é vergonhosa.

Quero  parabenizá-lo,  deputado  Paulo  Guedes,  e  numa  próxima  oportunidade

gostaria  de  falar  de  um  assunto  muito  importante,  que  é  o  terceiro  erro  na

metodologia de cálculo da energia elétrica em Minas Gerais. Fui membro da CPI em

Brasília que investigou o erro na metodologia das tarifas da Cemig em Minas Gerais.

Aliás o próprio presidente da Cemig reconheceu, na imprensa, que errou, mas até

hoje não devolveu tudo o que foi cobrado a mais dos consumidores, que já ultrapassa

R$11.000.000.000,00 de todas as concessionárias do Brasil, o que é uma vergonha.

No  momento  oportuno  falaremos  disso.  Parabéns  aos  servidores  e  ao  deputado

Paulo Guedes. Obrigado.

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Quero  discordar  da  fala  do  deputado  Gustavo

Valadares,  que  tenta  passar  uma  imagem  que  só  existe  mesmo  na  mídia,  nos

grandes “jornalões”,  nas redes de televisão paga. Para isso não falta dinheiro em

Minas Gerais, para fazer propaganda. Nesse orçamento do governo de Minas dos

últimos 11 anos nunca faltou, tem dinheiro para fazer propaganda “a rodo”, até para

segurar e controlar jornal de interior, não apenas os grandes, pois a imprensa inteira

está dominada. É com essa armadilha que se seguraram no poder por esse longo

período.  Mas,  graças  a  Deus,  com  as  novas  mídias  sociais,  as  pessoas  estão

enxergando de fato o que é o verdadeiro choque de gestão, que já apelidei nesta
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Casa de  “choque  de  enganação”,  “choque  de  enrolação”,  deputado  Sávio  Souza

Cruz, porque ele quebrou Minas Gerais.

Deputado Gustavo, quando esse governo assumiu, há 11 anos, Minas Gerais devia

R$14.000.000.000,00, e hoje a dívida já beira R$80.000.000.000,00, e os passarinhos

já estão cantando que vão entregar o governo no final de 2014 devendo perto de

R$100.000.000.000,00.  Estou  até com medo desse “abacaxi”  que vamos receber.

Mas alguém precisa resgatar a credibilidade do Estado de Minas Gerais. Para se ter

ideia, deputado Rogério, o último empréstimo aprovado por esta Casa mostrar que

eles  estão pedindo dinheiro  é ao Banco do Brasil  e  à Caixa  Econômica Federal,

porque os bancos internacionais já não querem emprestar para o governo de Minas.

A verdade, deputado Gustavo Valadares, está tão evidente que não é preciso muita

coisa para as pessoas perceberem: a “ficha já está caindo”. Está aqui a greve da

Polícia Civil, o abandono da segurança pública, um governo que não dialoga, que se

senta à mesa, mas não resolve. É um enrola para lá, enrola para cá, e não decidem

nada. Essa é a grande verdade, é assim com a educação, é assim com a segurança

pública. Conseguiram sucatear tudo.

O que mais me impressiona, deputado Rogério Correia, é que o Aécio, que levou

uma bolada nas  costas  no  último sábado,  parece que não esperava por  isso.  O

governador de Pernambuco conseguiu passar uma rasteira nele. Com essa rasteira,

ele já não é mais o porta-voz da oposição. Até isso perdeu. Ele estava patinando nas

pesquisas  e  sonhava  com  a  desistência  da  Marina  para  poder  polarizar  com  a

presidenta  Dilma.  Como o  governador  de  Pernambuco,  Eduardo  Campos,  soube

articular melhor, ele agora não responde mais pela condição de oposição.

O que me deixa mais impressionado é ver a Marina, é ver o Eduardo Campos e ver

o Aécio falar da Velha República como se eles fossem alguma novidade. Como o

Aécio vem falar de Velha República? Deputado Rogério Correia, vi  no Twitter algo

que me deixou impressionado. O Marcus Pestana, presidente do PSDB de Minas,

postou  no  Twitter:  “Aécio  conquistou  Serra,  e  Campos  conquistou  Marina.  Quem

perdeu foi Dilma e o PT”. Respondi a ele que pensava que o Serra já era deles. Não

consideravam mais o Serra como do PSDB. Eles não conseguiram somar nada nesse

processo. Pelo contrário, perderam o presidente da Assembleia, que era do PSDB e
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foi para o PP, um partido da base da presidenta Dilma. O presidente da Assembleia,

em tese, é nosso aliado porque o PP faz parte de nossa base. Ele perdeu também o

presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte para o nanico PTdoB, que hoje é

a  segunda  maior  bancada  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  O  deputado

Durval Ângelo está me corrigindo e dizendo que é a primeira, que é a maior bancada

hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Deputado Rogério Correia, estou sentindo que nem aqui em Minas alguém acredita

mais nesse barco do Aécio. Está todo mundo pulando fora.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Apenas quero dar um conselho a V.

Exa.,  deputado Paulo  Guedes.  Não perca  seu tempo respondendo ao Twitter  do

Pestana, não. É perda de tempo. Ele não responde; depois, apela. Daqui a pouco

começará a xingar V. Exa., como faz comigo.

Quero dizer a V. Exa. que a presidenta Dilma, ciente da situação de caos em que

Minas Gerais se encontra, assim como outros estados, mas principalmente Minas, já

anunciou um pacote de benesses fiscais para estados e municípios. O governador

Anastasia certamente agradecerá  à presidenta Dilma por  isso.  A renegociação da

dívida permitirá, só para Minas Gerais, cerca de 2,2 bilhões de créditos a mais. Ela

está mudando o indexador da dívida dos estados e municípios. A presidenta Dilma

modificou  aquele  indexador  feito  à época de Fernando Henrique,  que os próprios

tucanos  chamam  de  agiotagem.  Passará  para  a  taxa  Selic,  o  que  beneficiará  a

capacidade de os estados investirem. É mais uma benesse que a presidenta Dilma

está anunciando para todo o Brasil.

Parabenizo  a presidenta Dilma,  que sempre está de olho em Minas Gerais.  No

Programa do Ratinho - sei que V. Exa. não gostará muito disso -, novamente ela se

disse atleticana. É mais uma do nosso Galo. Parabéns, presidenta Dilma.

O deputado Paulo Guedes* - Para encerrar, Presidente, quero, deputado Rogério

Correia,  comemorar  o  novo  Brasil  de  11  anos  para  cá,  que  conseguiu  gerar  22

milhões  de  empregos  com  carteira  assinada,  que  conseguiu  revolucionar  nossa

educação, que tirou 40 milhões de pessoas da linha de pobreza, que criou o maior

programa de obras públicas dos países emergentes do mundo. O Brasil hoje é um

país  respeitado,  tem  uma  presidenta  competente,  que  segue  a  mesma linha  de
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governo dos oito anos do presidente Lula.

O governo do presidente Lula mudou a história deste país, pois fez a inclusão e

distribuição de renda com programas importantes: Luz para Todos, Pronaf, que foi

uma revolução para a agricultura familiar, ProUni, Fies. Os estudantes não precisam

mais  de  fiadores,  todos  têm  acesso  a  esse  programa  para  estudar.  Criou  mais

escolas técnicas, foram 500 novas escolas neste país. É este o país de que temos

orgulho de participar. Foi uma revolução no campo e na cidade que gerou emprego e

esperança para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidenta Dilma.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que os Requerimentos nºs  5.728 e 5.731/2013 sejam distribuídos  à Comissão de

Meio Ambiente, para deliberação, em razão da natureza da matéria.

Mesa da Assembleia, 9 de outubro 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  5.877 e 5.878/2013,

da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  5.879  a  5.891/2013,  da  Comissão  de

Segurança  Pública,  e  5.892  a  5.894/2013,  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 de Minas e Energia - aprovação, na 11ª Reunião
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Ordinária, em 8/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.723 a 5.725/2013, da Comissão

Extraordinária das Águas; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 20ª Reunião

Ordinária, em 8/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.584/2013, do deputado Anselmo

José Domingos, e 5.833/2013, do deputado Ivair Nogueira; de Esporte - aprovação,

na 21ª Reunião Ordinária, em 8/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.704 e 5.840/2013,

da  deputada  Liza  Prado,  e  5.710/2013,  do  deputado  Leonardo  Moreira;  de

Administração Pública - aprovação, na 11ª Reunião Extraordinária, em 9/10/2013, do

Requerimento nº 5.839/2013, da deputada Liza Prado; de Cultura - aprovação, na 19ª

Reunião  Ordinária,  em  9/10/2013,  do  Requerimento  nº  5.738/2013,  do  deputado

Ulysses Gomes; de Direitos Humanos -  aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,  em

9/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.698 e 5.699/2013, da Comissão de Participação

Popular;  de  Saúde  -  aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  9/10/2013,  dos

Projetos de Lei nºs 4.408/2013 com o Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão

de Justiça,  do deputado Duarte Bechir,  4.347/2013,  do deputado Romel Anízio,  e

4.447/2013,  da  deputada  Luzia  Ferreira,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.705  e

5.754/2013, da deputada Liza Prado; e de Segurança Pública - aprovação, na 21ª

Reunião  Extraordinária,  em  9/10/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.467/2013,  da

Comissão de Assuntos Municipais, 5.702, 5.703, 5.711, 5.712, 5.734 a 5.736, 5.751,

5.760 a 5.762, 5.835, 5.836 e 5.838/2013, do deputado Sargento Rodrigues, 5.741 a

5.746, 5.748 a 5.750 e 5.752/2013, do deputado Cabo Júlio, 5.747/2013, do deputado

Gustavo Corrêa,  5.758/2013,  da deputada Liza Prado, e 5.828/2013, do deputado

Bosco; e pela deputada Rosângela Reis - informando sua desfiliação do PV e sua

filiação ao PROS a partir do dia 4/10/2013 (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo - O prazer é meu, deputado Hely Tarqüínio. Quero trazer

ao conhecimento do Plenário que amanhã, pela quarta vez, está marcado o júri da

chacina de Felisburgo, ocorrida em 20/11/2004, em que cinco trabalhadores sem terra

foram assassinados e houve 12 tentativas de assassinatos. Pela manhã, realizamos

um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre o tema. A comissão assumiu

com os familiares e com os movimentos sociais das duas chacinas, de Unaí e de

Felisburgo, o compromisso de que em toda véspera de julgamento se fará audiência
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pública nesta Assembleia. Então, queremos convidar a sociedade a estar amanhã, às

9 horas, no Fórum Lafayette, para fazermos pressão no intuito de não ocorrer, mais

uma  vez,  o  adiamento  do  julgamento  dessa  chacina.  Destaco  que,  nesses  dois

acontecimentos,  a  Justiça  de  Minas  Gerais  foi  exemplar.  No  caso  do  Chafik,  de

Felisburgo,  já  houve  mais  de  20  decisões  tomadas  pelo  Tribunal  de  Justiça  em

diferentes câmaras criminais e todas foram por unanimidade: contra proteção, pela

decretação da prisão, negando habeas corpus tanto para Adriano Chafik quanto para

os pistoleiros. É bom que se diga que,  nos dois  casos, houve um trabalho muito

eficiente  da  Polícia  Civil  e  da  sua  perícia.  No  caso  de  Unaí,  só  tivemos  o

esclarecimento não devido à atuação da Polícia Federal, mas da perícia da Polícia

Civil de Minas Gerais. Acompanhei as duas apurações, que estão se prolongando. Os

tribunais superiores de Brasília têm libertado os criminosos e ajudado a protelar o júri.

Não podemos permitir isso. A última ação foi um absurdo. Já houve julgamento dos

pistoleiros de Unaí, condenados de 48 a 94 anos. Quando o primeiro mandante e os

dois intermediários seriam julgados, o ministro Marco Aurélio de Mello tomou uma

decisão suspendendo o júri pela terceira vez. É importante que haja pressão com a

presença da sociedade amanhã. Queremos justiça. No último júri, com a ausência

dos  advogados,  o  juiz  nomeou  defensores  públicos  para  atuarem  na  defesa  dos

pistoleiros  e  do  fazendeiro  Adriano  Chafik.  Caso  haja  nova  medida  protelatória,

solicitaremos  ao 1º  Tribunal  do  Júri  de  Belo  Horizonte  que decrete  novamente  a

prisão desses dois criminosos. Aproveito a presença de policiais civis para dizer que

trabalharam  de  forma  exemplar  nos  dois  casos.  No  que  se  refere  ao  caso  de

Felisburgo, eu e o procurador Fernando Henrique só saímos de lá com a solicitação

do delegado que presidiu o caso, pedindo a decretação da prisão, com a decisão final

da juíza. Os policiais que estão em greve por causa do seu plano de cargos e salários

devem  estar  lá  conosco  amanhã,  às  9  horas,  no  Fórum  Lafayette.  Todos  estão

convidados. Teremos um momento de cidadania. Vencemos o debate hoje da nova lei

orgânica, que será votada na terça-feira próxima. Como vocês estão em greve, lutam

por  essa  nova  lei,  e  o  governo  vem  enrolando,  estejam  lá  amanhã  para

pressionarmos por justiça. Vemos nos tribunais superiores de Brasília que quando o

réu  é  hipossuficiente,  a  postura  é  uma;  quando  é  rico,  poderoso,  banqueiro  e
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fazendeiro  do  agronegócio,  a  postura  é  outra.  Isso  confirma  a  tese  de  que,

infelizmente, só vão para a cadeia neste país os pobres, os pretos e as prostitutas -

os três “pês”. V. Exa. é mais antigo nesta Casa, deputado, assim como eu. No caso

de  Felisburgo,  um  ano  antes  da  tragédia,  os  deputados  João  Leite  e  Márcio

Kangussu,  presidente  da  Comissão de Direitos  Humanos na época,  estiveram na

cidade e negociaram com o fazendeiro o local  em que os sem-terras  ficariam na

Fazenda Alegria,  uma área de litígio decretada pela Justiça como propriedade do

governo  estadual,  por  ser  devoluta.  Então,  vemos  que  a  Assembleia  Legislativa

estava comprometida com o caso antes de ocorrer a tragédia. Isso é importante para

nós. Que se faça justiça amanhã, às 9 horas; que a firmeza do juiz do 1º Tribunal do

Júri de Belo Horizonte ocorra novamente, caso eles enrolem e protelem mais uma

vez o júri. Que os pistoleiros e o fazendeiro mandante, que também participou da

execução do crime, saiam presos de lá.

O presidente - Parabéns, deputado Durval Ângelo, pelo trabalho que desenvolve

nas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, mostrando a atuação

do Poder legislativo e da Polícia Civil, que buscam uma justiça melhor.

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 1º turno, dos Projetos de Lei Complementar nºs 23/2012 e 41/2013 e dos Projetos

de Lei nºs 425/2011 e 3.879/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por

seis reuniões.

A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei

Complementar  nº  23/2012,  foram  apresentadas  ao  projeto  duas  emendas  do

deputado Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 29 e 30, uma do governador do

Estado, encaminhada por meio da Mensagem nº 539/2013, publicada em 2/10/2013,

que recebeu o nº 31, e 24 dos deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, que

receberam os nºs 32 a 55, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.
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A presidência  informa  ainda  que  foram  incluídas  no  parecer  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira apresentado no Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 e

serão arquivadas,  nos  termos do inciso IV  do  art.  180 do Regimento  Interno,  as

emendas  encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  n°

526/2013, publicada em 12/9/2013, à exceção da terceira emenda, que foi retirada

pelo  autor;  as  emendas  encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da

Mensagem  nº  534/2013,  publicada  em  19/9/2013;  e  as  três  primeiras  emendas

encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  539/2013,

publicada em 2/10/2013.

A presidência  informa  ainda  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 41/2013, foram apresentados ao projeto uma emenda do deputado

Rogério  Correia,  que  recebeu  o  nº  2,  e  um  substitutivo  de  mesma autoria,  que

recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a

emenda e o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.

A presidência informa ainda que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº

3.879/2013,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado  Sargento

Rodrigues, que recebeu o nº 1, uma do deputado Rômulo Veneroso, que recebeu o nº

2, e uma do deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira para parecer.

-  O  teor  das  emendas  e  do  substitutivo  apresentados  foi  publicado  na  edição

anterior.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 10, 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.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

e os deputados Rômulo  Viegas (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva  por

indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Gustavo  Perrella,  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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 13h50min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados

Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  por  indicação  da

liderança do BTR), Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Almir  Paraca por

indicação da liderança do MSC) e Juarez Távora (substituindo o deputado Braulio

Braz  por  indicação  da  liderança  do  BAM).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.609/2012  e

3.869/2013 são retirados de pauta por determinação do presidente, deputado Rômulo

Viegas,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2013.

Gustavo Perrella, presidente - Almir Paraca - Luzia Ferreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às 14h32min,  comparece na Sala das Comissões o deputado Gustavo Perrella,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Gustavo Perrella, 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

política estadual de indústria e comércio a partir do monitoramento dos programas e

ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política e comunica o
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recebimento  de  ofício  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  em  13/9/2013,  do  Sr.

Roberto Fernandes Fagundes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de

Minas.  A presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  as

Sras. Paula de Medeiros Andrade, superintendente de Planejamento e Integração da

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  e  gestora  da  Ação

Ordenamento Econômico com Infraestrutura Customizada; Fernanda Alves de Senna,

assessora, representando a Sra. Elisabete Torres Serodio, coordenadora especial de

Comércio Exterior da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e gestora

da Ação Desenvolvimento do Comércio Exterior Mineiro; e Ângela Maria Prata Pace

Silva de Assis, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e gestora

da Ação Implantação de Minas Fácil; e os Srs. Alex Francisco de Oliveira Barbosa,

diretor de Gestão da Informação e Modernização; Marcos Siqueira Moraes, gerente

executivo  de  Parcerias  Público-Privadas;  Maxmilian  Avelar,  superintendente  de

Desenvolvimento da Produção, representando o Sr. Flávio Diniz França, gestor das

Ações Fundo Equalização, Findes Integração, Findes Pro-Estruturação, Findes Pró-

Giro e Findes Pro-Invest; e Fernando Meirelles Gouvêa Marques, gerente do Projeto

de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que deu  origem  ao

debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. 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, 25 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente .

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JÚLIO CÉZAR DE ANDRADE

MIRANDA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA TV MINAS, EM 25/9/2013

Às  10h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Tiago Ulisses, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Lafayette de
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Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Glaycon  Franco  (substituindo  o

deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei

Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir

e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.

Júlio  Cezar  de  Andrade Miranda,  em que informa não exercer  mais  atividade  de

administração na empresa Júlio Miranda Consultoria Ltda. 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 do nome de Júlio Cezar de

Andrade  Miranda  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação  TV  Minas  (relator:

deputado Tiago Ulisses). 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, 25 de setembro de 2013.

Vanderlei  Miranda,  presidente  -  Tiago  Ulisses  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Glaycon

Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2013

Às  10h15min,  compareceu  no  Ginásio  Poliesportivo  de  Varzelândia  o  deputado

Paulo  Guedes,  membro da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o

presidente, deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  assuntos  relativos  à  questão  agrária  no  município,

relacionados com os seguintes projetos de assentamento: Assentamento da Fazenda

Betânia, Conquista da Unidade, Macaúbas, Acampamento da Fazenda Brilho do Sol,

Para Terra I, Para Terra II e uma área de remanescentes quilombolas do Brejo dos

Crioulos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a
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Sra. Maria Geralda Araújo Braga Ferreira, especionista social do escritório local da

Emater em Varzelândia; e os Srs. Felisberto Rodrigues Neto, prefeito municipal de

Varzelândia;  Amâncio  Oliva,  vice-prefeito  municipal  de  Varzelândia;  José  Edmur

Gonçalves,  presidente da Câmara Municipal  de  Varzelândia;  Célio  Dimas Esteves

Ruas, promotor de justiça da Comarca de São Francisco, representando o Sr. Carlos

André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado; Ananias Pereira de

Souza,  gerente  executivo  do  Programa Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura

Familiar  -  Pronaf  -,  representando  o  Sr.  Wesley  Macio  Gonçalves  Maciel,

superintendente  do  Banco  do  Nordeste  em  Montes  Claros;  1º  Sgt.  PM Vanderlei

Ribeiro  da  Silva,  comandante  do  destacamento  da  Polícia Militar  em Varzelândia;

Carlos Alberto Aguiar Xavier, gerente regional da Emater de Januária, representando

o  Sr.  José  Ricardo  Ramos  Roseno,  presidente  da  Emater;  Hamilton  Freire  dos

Santos, técnico de desenvolvimento rural,  representando o Sr.  Alexandro Moks do

Carmo, diretor-geral do Iter; Sidiney Pereira da Silva, prefeito municipal de São João

da Ponte; Paulo Simão Campos, presidente da Câmara Municipal de São João da

Ponte; Ediran P. Oliveira, assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

Estado de Minas Gerais,  representando o Sr.  Vilson Luiz da Silva,  presidente da

Fetaemg;  Ricardo  Eustáquio  Costa  Rocha,  gerente-geral  do  Banco  do  Brasil  em

Varzelândia;  Donizete  Gonçalves  de  Souza,  presidente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais de Varzelândia; Teodomiro Gonçalves de Souza, presidente do

Conselho Municipal de Assistência Social de Varzelândia; João Batista de Almeida

Costa,  professor  da  Unimontes;  Álvaro  Alves  Carrara,  coordenador  executivo  do

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas; José Carlos de Oliveira Neto,

presidente da Associação dos Quilombolas do Brejo dos Crioulos; Gervásio Francisco

Borges, vice-coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar  -

Sintraf -; Antônio Geraldo de Jesus, secretário de governo de São João da Ponte;

Waldomiro Alves da Silva, presidente e coordenador da Associação dos Quilombolas

de Verdelândia e São João da Ponte, 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
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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, 9 de outubro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Tiago Ulisses.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  os  deputados  Célio  Moreira  e  Dalmo Ribeiro  Silva.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir  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, e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt,

procurador-geral de justiça de Minas Gerais, agradecendo o convite para a audiência

pública  que teve  por  finalidade  discutir  o  plantão  regionalizado da  Polícia  Civil  e

justificando sua ausência; do deputado Paulo Guedes, encaminhando documentos do

Sr. Sindoval  Pereira Ruas, relatando que seu filho,  Sandockan Santos Ruas, está

sendo acusado de assassinato e de outros crimes e pedindo o apoio desta comissão

para a apuração dos fatos narrados; e do Sr. Geraldo Rodrigues Teixeira, vereador da

Câmara Municipal de Arcos, agradecendo a atenção que foi dada por esta Comissão

ao realizar  audiência  pública  nesse município;  e de ofício publicado no  Diário do

Legislativo,  em  26/9/2013,  do  Sr.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional

substituto  do  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal.  O  presidente  acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.792/2013, no 1º turno, do qual designou como

relator o deputado Cabo Júlio. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Valéria  da  Silva  Rodrigues,  juíza  de  direito  da  Vara

Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; e o Sr. Anderson Alcântara
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Silva Melo, delegado-geral chefe do 1º Departamento de Polícia de Belo Horizonte,

representando  o  chefe  da  Polícia  Civil;  o  Ten.-Cel.  PM  José  Geraldo  Rodrigues

Santos  Silva,  comandante  do  16º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  representando  a

comandante do Policiamento da Capital; e os Srs. Dâmocles Freire Júnior, chefe de

segurança  do  BH  Shopping,  representando  o  superintendente  desse  shopping;

Sânzio  Pereira  Alves,  chefe  de  segurança  do  Pátio  Savassi,  representando  a

superintendente desse shopping; Daniel Vianna Vieira, superintendente do Boulevard

Shopping;  Jefferson Moreira  Avelar  Campos,  gerente  de  operações  do Boulevard

Shopping;  Renan  Fernando  Ferreira  e  Souza,  gerente  de  marketing do  Minas

Shopping; Hudson Gonçalves, coordenador de segurança do shopping Diamond Mall,

que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos deputados

Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira.  A presidência  concede  a  palavra  ao

deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.437, 5.443,

5.604, 5.607, 5.689, 5.695, 5.697 e 5.700/2013. 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, 8 de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Sebastião Costa, Celinho do Sinttrocel (substituindo o Deputado Romel Anízio,

por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  Hélio  Gomes  (substituindo  o  Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada



1009
____________________________________________________________________________

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia, dispensa a

leitura da ata da reunião 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.  Eduardo Antônio

Codo  Santos,  subsecretário  do  Tesouro  Estadual  (  26/9/2013);  e  do  FNDE  (16)

( 27/9/2013). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 1.968/2011 (deputado Zé Maia); 3.356/2012 (deputado Lafayette de Andrada);

e 4.428/2013 (deputado Romel Anízio), no 1ºturno; e Projetos de Resolução nºs 4.536

e 4.538/2013 (deputado Lafayette de Andrada); e 4.539/2013 (deputado Jayro Lessa),

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. São retirados de pauta os Projetos de Lei nºs 2.059/2011 a requerimento do

deputado Sebastião Costa, aprovado pela comissão, e 3.687/2013 por determinação

do  presidente  da  Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs Projeto de Lei nº 1.066/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Cultura, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8,

da  Comissão  de  Constituição;  e  4.214/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Zé Maia). 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 Resolução nºs 4.537

e  4.539/2013  (relator:  deputado  Jayro  Lessa),  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Zé  Maia,  Jayro  Lessa,  Sebastião  Costa,

Celinho do Sinttroncel e Hélio Gomes, não se registrando voto contrário. 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.



1010
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Romel Anízio - Duarte Bechir.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/10/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Bosco e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

de ofício do Sr. Jairo Nogueira Filho, coordenador-geral do Sindieletro-MG, publicado

no  Diário  do  Legislativo de  21/9/2013.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 2.654/2011, 4.204, 4.397, 4.409,

4.411,  4.422,  4.424,  4.444,  4.445,  4.446,  4.463  e  4.464/2013,  em  turno  único

(deputado Bosco); 4.450, 4.452 e 4.453/2013, 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

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.950/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  (relatora:

deputada Rosângela Reis).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados em turno único, cada um

por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.125, 4.204, 4.308, 4.310, com

a Emenda nº 1; 4.313 com a Emenda nº 1; 4.332, 4.340 na forma do Substitutivo nº 1;

4.348, 4.355, 4.359, 4.382 e 4.409/2013, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.263, 3.594, 3.624/2012, 3.944,

4.009, 4.144, 4.267, 4.269, 4.275,  4.277 e 4.278/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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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 encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido

de  providências  para  solicitar  ao  Tribunal  Superior  do  Trabalho  que  publique  o

acórdão referente ao processo RR - 147300-43.2003.5.03.0004, relativo a ação sobre

terceirização do Ministério Público do Trabalho contra a Cemig. Após aprovação de

requerimento apresentado pelo deputado Bosco, é adiada a votação de requerimento

do deputado Rogério  Correia  em que solicita  seja  realizada audiência  pública  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater demissões em

massa na Minas Gerais Administração e Serviços - MGS. Ato contínuo, é recebido

pela presidência, para ser apreciado em reunião posterior, requerimento do deputado

Lafayette de Andrada em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para discutir o possível fechamento da

unidade de Barbacena da Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, em decorrência de

liquidação  judicial.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/10/2013

Às  10h15min,  comparecem  no  Clube  de  Nepomuceno  os  deputados  Bosco  e

Pompílio  Canavez  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da

Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  Comissão.  O  presidente,  deputado

Bosco, 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  e  apoiar  o  projeto  de  transformação  do  Centro  Federal  de

Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG - em universidade tecnológica, no

Município  de  Nepomuceno.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
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reunião para ouvir as Sras. Juliana Vilela Lourençoni Botega, diretora do Cefet-MG -

Câmpus Nepomuceno; Thamara Veiga Bela, aluna do Cefet-MG; e os Srs. Marcos

Memento, prefeito municipal de Nepomuceno; Francisco Ricardo Gattini, presidente

da Câmara Municipal de Nepomuceno; Márcio Silva Basílio, diretor-geral do Cefet-

MG; Adilson Lopes de Oliveira, assessor de Cooperação Institucional do Cefet-MG;

Irlen Antônio Gonçalves, vice-diretor do Cefet-MG; Isaías Gonçalves Ribeiro, aluno do

Cefet-MG; e José Maria de Oliveira, vice-prefeito municipal de Nepomuceno, 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, 9 de outubro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/10/2013

Às 14h15min, comparece na Escola Municipal Jadir Macedo, em Monsenhor Horta,

o  deputado  André  Quintão,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  André  Quintão,  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 discutir  a  preservação das nascentes e o sistema de

abastecimento de água no distrito de Monsenhor Horta. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Duarte Gonçalves  Júnior,  vice-

prefeito  municipal  de  Mariana;

os vereadores de Mariana Daniely Cristina Souza Alves,Cristiano Silva Vilas Boas,

Juliano  Vasconcelos  Gonçalves,  Marcelo  Monteiro  Macedo,  José  Miguel  Cota,

secretário  municipal  de  Meio Ambiente de Mariana;Valdeci  Luiz Fernandes Júnior,

Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae -, Ricardo Francisco
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de  Paula,  Presidente  da  Associação Comunitária  de  Monsenhor  Horta;  Alexandre

Felício,  Vice-Presidente da Associação Comunitária de Monsenhor Horta,  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, 9 de outubro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, membros da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 4.541, 4.549, 4.555, 4.561 e 4.575/2013 (deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.545,  4.554,  4.556,  4.564  e  4.568/2013  (deputado  Luiz

Henrique);  Projetos de Lei Complementar nº 52/2013 e Projetos de Lei nºs 4.540,

4.546, 4.553, 4.559, 4.562, 4.565 e 4.574/2013 (deputado Duílio de Castro); 4.543,

4.544, 4.558, 4.566, 4.569, 4.571 e 4.572/2013 (deputado André Quintão); Projetos de

Lei Complementar nº 51/2013, Projetos de Resolução nºs 4.576 e 4.577 e Projetos de

Lei nºs 4.542 e 4.573/2013 (deputado Sebastião Costa); 4.563, 4.570, 4.578, 4.579 e

4.581/2013  (deputado  Leonídio  Bouças);  e  4.552,  4.560,  4.567  e  4.580/2013

(deputado Gustavo Perrella). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
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compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 25/2012,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo relator, deputado Luiz Henrique. Os Projetos de Lei nºs 4.350, 3.742,

3.894,  3.999/2013  e  3.008/2012  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento, os três primeiros, do deputado Duilio de Castro, e os dois últimos, do

deputado André Quintão, aprovados pela comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem pela antijuricidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.275,

2.642/2011 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.433/2013 (relator: deputado Duilio de

Castro).  São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social o

Projeto de Lei nº 2.662/2011; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o

Projeto  de  Lei  nº  4.526/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.505/2013 (relator: deputado

Sebastião  Costa,  em  virtude de  redistribuição);  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 4.518/2013; à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Antônio Carlos o Projeto de Lei nº

4.519/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  primeiro  em  virtude  de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Luiz Henrique,

que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do

Substitutivo  nº  1  do  Projeto  de  Lei  nº  2.710/2013,  no  1º  turno,  é  apresentado

substitutivo  de  autoria  do  deputado  Doutor  Wilson.  Encerrada  a  discussão,  o

presidente  submete  a  votação  o  parecer  do  relator  que  é  aprovado,  ficando

prejudicado o substitutivo de autoria do deputado Doutor Wilson. Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juricidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

4.231/2013 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.540/2013 com a Emenda nº 1 (relator:

deputado  Duilio  de  Castro);  4.496/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

deputado André Quintão, em virtude de redistribuição).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em
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turno  único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.002/2012,  4.495/2013,

4.497, 4.517,  4.522/2013 (relator:  deputado Sebastião Costa,  todos em virtude de

redistribuição);  3.599/2012,  4.119/2013,  este  com a  Emenda nº  1,  4.396,  4.502 e

4.509/2013, este com a Emenda n° 1 (relator: deputado Luiz Henrique); 3.896, 4.511

e 4.512/2013 (relator:  deputado André Quintão);  4.136,  4.366,  4.492/2013 (relator:

deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.513, 4.524 e 4.528/2013 (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  pedidos  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,

parágrafo único, do Regimento Interno, aos respectivos autores dos Projetos de Lei

nºs  4.483,  4.504,  4.514,  4.523,  4.525  e  4.527/2013,  para  que  o  processo  seja

instruído com a documentação necessária à sua tramitação. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Luiz Henrique -  Gustavo Perrella  -  Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Romel Anízio e Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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, na data
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mencionada entre parênteses: ofícios do BNDS (2) (3/10/2013) e do Sr. Rafael Vieira

Fernandes de Castro,  chefe da divisão de convênios  (substituto)  do Ministério  da

Ciência, Tecnologia e Inovação (5/10/2013).  O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºS 3.841/2013  (deputado Romel

Anízio), 4.286 e 4.468/2013 (deputado Jayro Lessa), 4.454/2013 (deputado Zé Maia)

e 4.470/2013 (deputado João Vítor Xavier), 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 os Projetos de

Lei  Complementar  nºs  23/2012  e  41/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.349/2011,

2.847/2012  e  3.721,  3.879,  4.189,  4.214  e  4.454/2013  por  determinação  do

presidente  da  comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.968/2011 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Zé Maia), 4.428/2013

(relator: deputado Romel Anízio), 4.540/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Jayro  Lessa);  e  pela  rejeição,  em  turno

único, do Projeto de Lei nº 3.455/2012 (relator: deputado Zé Maia). O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  3.687/2013,  no 1º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, 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

Resolução  nºs  4.536  e  4.538/2013,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação,

votando “sim” os Deputado Zé Maia, Jayro Lessa, Romel Anízio e Duarte Bechir, e

não se registrando voto contrário. Submetido a votação é aprovado o Requerimento

nº  5.834/2013.  O  presidente  designa  o  Deputado  Romel  Anízio,  relator  do

Requerimento  nº  5.755/2013.  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 10/10/2013, às  10 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo dar  denominação ao trecho da Rodovia  MG-400 que liga o Município de

Buritis ao Município de Formoso.

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 3.633/2012 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Vereador  Ivaldo  Bertoldo  de  Oliveira  ao  trecho  da  Rodovia  MG-400  que  liga  o

Município de Buritis ao Município de Formoso (até a ponte do Ribeirão Fetal).

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o texto do art. 1º da proposição à técnica

legislativa.

Com relação ao mérito da matéria, é importante ressaltar que Ivaldo Bertoldo de

Oliveira chegou em 1959 ao Município de Buritis, adquirindo uma propriedade rural na

região do Distrito de Passa Três. Para o escoamento da produção local, empreendeu

esforços para abrir uma estrada precária, que servisse para a passagem de carro de

boi, meio de transporte utilizado na época.

Mais tarde, ao exercer o cargo de vereador, nos períodos de 1971-1973 e 1973-

1977, prestou relevantes serviços à comunidade buritisense.

Por essas razões, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer a

Ivaldo Bertoldo de Oliveira ao denominar o referido trecho da MG-400 com seu nome.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.633/2012, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.424/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Diniz Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede

no Município de Ibirité.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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  4.424/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede no Município de Ibirité, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo desenvolver projetos de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde,

desportivo e outros.

Com esse propósito, entre outras ações, a instituição promove todas as formas de

expressão  cultural,  inclusive  por  meio  da  execução  de  serviços  de  radiodifusão;

realiza projetos sociais que contribuam para o combate a fome e a pobreza; oferece

oficinas de formação profissional e atividades de intermediação para o trabalho.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Organização  Não

Governamental Lar Feliz no Município de Ibirité, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.424/2013, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.446/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Valorização  e  Apoio  aos

Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

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 4.446/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no Município de

Piumhi, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo a promoção e o apoio a adolescentes na faixa etária de 14 a

16 anos, priorizando-se aqueles em situação de pobreza.

Com esse propósito, a instituição incentiva e promove ações e projetos de formação

profissional,  de  lazer,  cultura  e  esportes  que  contribuam  para  o  desenvolvimento

físico e social desses adolescentes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Avamep pelos adolescentes

em  situação  de  pobreza  de  Piumhi,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.446/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.469/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual de ensino médio situada no Município de Governador

Valadares.

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  pretende  dar  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 proposição em análise resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade

de ensino,  que homologou, pela unanimidade dos votos, a indicação do nome da

homenageada para denominar a referida escola.

Com relação ao mérito da matéria,  Maria Damázio de Barros Menezes lecionou

durante duas décadas na Escola Estadual Professora Theodolinda de Souza Carmo,

educandário de Governador Valadares, onde prestou relevantes serviços, tendo se

tornado referência na comunidade escolar.

Portanto, como reconhecimento à sua dedicação e esforço,  entendemos justa e

meritória a atribuição de seu nome para designar a unidade escolar objeto do projeto

de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.469/2013,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Duarte Bechir, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.478/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no

Município de Varginha.

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 Santa Cruz, com sede no Município de Varginha, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo estimular e desenvolver atividades

de cultura física e prática esportiva amadora.

Na consecução  desse  propósito,  a  instituição congrega  pessoas,  fomentando  o

convívio  social  saudável  e  fortalecendo  laços  de  amizade,  compreensão  e

companheirismo entre as famílias.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à

prática esportiva e de lazer dos habitantes de Varginha,  consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.478/2013,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.349/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela “acrescenta

artigos à Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a
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divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública emitiu parecer pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo acrescentar artigos à Lei nº 13.772, de

2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e a

criminalidade no Estado.

De acordo com a justificação do projeto, a proposição objetiva “determinar que o

poder público mantenha um banco de dados com a finalidade de registrar os índices

de violência e criminalidade no Estado, envolvendo os crimes mais repudiados pela

sociedade, quais sejam os violentos que atentam contra a vida”.

Nesse sentido, o projeto intenta a publicização de dados referentes aos inquéritos

policiais instaurados e concluídos, relativos aos crimes de homicídio, latrocínio, lesão

corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro e estupro seguido de morte.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

matéria  está  prevista  no  rol  das  competências  legislativas  estaduais  e  que  “a

Constituição Mineira assegura ao parlamentar a prerrogativa de iniciar  o processo

legislativo”, visto não se tratar de matéria reservada à iniciativa privativa.

A  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  sua  análise  de  mérito,  ressaltou  a

“importância da publicidade de dados, bem como do constante aperfeiçoamento das

estatísticas  criminais”,  especialmente em face do alto índice  de  incidência desses

crimes no Estado.  Contudo,  apresentou o Substitutivo nº  1 para promover  alguns

ajustes  de  redação  ao  projeto,  conferindo  mais  clareza  e  uniformidade  ao  tema

abordado.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
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e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal premissa baseia-se no fato de que a publicação de informações referentes aos

índices de criminalidade não implica necessariamente o desenvolvimento de novos

trabalhos  ou  ações  que  criem  despesas,  mas  tão  somente  a  consolidação,  em

relatórios,  de  informações  já  existentes.  Sendo  assim,  não  há  óbice  ao

prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.349/2011, em

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Adalclever Lopes -  Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe 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.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é alterar os incisos XX e XXVII do art. 54 da Lei

nº  6.763,  de  1975,  o  qual  elenca  as  multas  por  infrações  à  legislação  tributária,

relativamente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS -, cobradas com base no valor da Unidade Fiscal do Estado de

Minas Gerais - Ufemg.

O texto em vigor do inciso XX do art. 54 prevê multa de 1.000 Ufemgs por infração,

como  penalidade  para  a  pessoa  física  ou  jurídica  desenvolvedora  de  programa
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aplicativo fiscal destinado a Emissor de Cupom Fiscal - ECF - que deixar de observar

norma ou procedimento previsto na legislação tributária relativo ao desenvolvimento

do programa ou decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora. A alteração

proposta pretende reduzir  o valor  da multa para  500 Ufemgs e  acrescentar que a

referida pessoa que deixar de observar “requisito” previsto na legislação também se

sujeita à mesma multa.

O autor justifica a proposta pela afirmação de que, na redação atual do dispositivo,

“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)”.

O inciso  XXVII  do mesmo artigo estabelece multa de 15.000 Ufemgs para quem

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.  A modificação  proposta,  nesse  caso,  refere-se  à  inclusão  de  uma

condição para aplicação da penalidade, qual seja, a comprovação de que a pessoa

física  ou  jurídica  desenvolvedora  do  programa  aplicativo  fiscal  tenha  agido,

dolosamente, com intenção clara e determinada de sonegação fiscal.

Conforme o autor, “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.  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”.

A Comissão de Constituição e Justiça, no seu exame da matéria, concluiu que não

existe nenhum óbice à inauguração do processo por membro desta Casa. A comissão

lembra que a redução do valor da multa prevista no inciso XX aplica-se a ato ou fato

pretérito, em cumprimento do princípio da retroação da penalidade benigna, disposto

no  art.  106,  inciso  II,  “c”,  do  Código  Tributário  Nacional  -  CTN.  Com  relação  à

modificação no inciso XXVII, a disposição de que a penalidade será aplicada somente

para o caso de a infração ser dolosa não afronta o disposto no art. 136 do CTN, que
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estabelece que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações

da legislação tributária  independe da intenção do agente ou do responsável  e da

efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Consideramos justa a proposta de redução da multa prevista no inciso XX do art. 54

da Lei nº 6.763, de 1975. Por outro lado, a outra alteração pretendida, referente à

inclusão do termo “requisito”, pode gerar confusão em relação à penalidade prevista

no inciso XXVII do mesmo artigo, em que consta o mesmo termo. Entendemos que

também a expressão “relativo ao desenvolvimento do programa aplicativo fiscal”, que

consta  do  texto  do  dispositivo  em  vigor,  poderia  causar  confusão com a  referida

penalidade.

No  que  tange  às  modificações  no  inciso  XXVII  do  art.  54,  somos  levados  a

discordar da inclusão da condição de existência de dolo do agente ou responsável

para a caracterização da infração, uma vez que a exigência de comprovação dessa

condição,  por  parte  do  fisco,  poderia  inviabilizar  a  atividade  de  fiscalização  e  a

aplicação da penalidade.

Com o objetivo de adequar o projeto em estudo em relação às considerações acima

expostas e promover o aprimoramento da legislação tributária relativa a infrações,

propomos mudanças no texto original, na forma de substitutivo, buscando preservar

tanto quanto possível as louváveis intenções da proposição. Desse modo, propõe-se,

na redação dos incisos XX e XXVII, uma distinção mais clara dos tipos de infração.

Para essa melhor distinção, é proposta também a inclusão de novo inciso (o XLVIII),

específico para a infração praticada pelo usuário de programa aplicativo fiscal para

uso em ECF, ficando os incisos XX e XXVII referentes à infrações praticadas por

pessoa que desenvolve ou fornece o programa. Além disso, visando a uma melhor

proporcionalidade na dosagem das penalidades, tendo em vista o potencial lesivo ao

erário de cada uma, propõe-se ainda uma subdivisão nos incisos XXVII  e XLVIII,

atribuindo  multa  mais  pesada  se  a  irregularidade  possibilitar  ao  usuário  possuir

informação diversa daquela fornecida à Fazenda Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.454/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art.  54 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos XX e XXVII do art. 54 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passam 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  procedimento previsto na legislação tributária

decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal

- 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;

(...)

XXVII - por desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF

que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a) se a irregularidade possibilitar  ao usuário possuir  informação diversa daquela

fornecida à Fazenda Pública, por exigência da legislação tributária, 15.000 (quinze

mil) Ufemgs por estabelecimento usuário do programa;

b) nos demais casos, 1.000 (mil) Ufemgs por infração;”.

Art. 2º - O art. 54 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso XLVIII:

“Art. 54 - (...)

XLVIII - por utilizar programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo com

a legislação tributária ou que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a) se a irregularidade possibilitar  ao estabelecimento usuário possuir  informação

diversa daquela fornecida à Fazenda Pública, por exigência da legislação tributária,

10.000 (dez mil) Ufemgs por equipamento;

b) nos demais casos, 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento.”.

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

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Duarte

Bechir.
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PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 E SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

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 seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Administração Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação com a

Emenda nº 1, ratificando a conclusão da comissão que a precedeu.

Esta comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentados, em Plenário, o

Substitutivo nº 2 e a Emenda no 2, de autoria do deputado Rogério Correia, que vêm

a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo conceder ao policial civil que já se

encontra no ápice da carreira incentivos para sua permanência em atividade. Entre as

propostas  previstas,  está  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.

Em 1º turno, esta comissão apresentou o Substitutivo nº 1, promovendo alterações

na proposição.

Durante  a  fase  de  discussão  em  1º  turno  no  Plenário,  foram  recebidos  o

Substitutivo nº 2 e a Emenda no 2 , a seguir analisados.
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O Substitutivo nº 2, apresentado em Plenário, pretende dar nova redação ao art.

152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977. No entanto, seu teor vai de encontro

ao estabelecido no Substitutivo nº 1, razão pela qual opinamos pela sua rejeição.

Já a Emenda  no 2 altera o art.  2º do Substitutivo nº 1, modificando o prazo de

vigência para 1º de janeiro de 2014. A emenda, da forma como foi proposta, gera

conflito com o comando estabelecido no art. 1º do referido substitutivo, podendo, em

última instância, gerar insegurança jurídica na aplicabilidade da norma. No entanto,

por  entendermos  que  a  emenda  aprimora  a  proposição  e  não  gera  repercussão

financeira, apresentamos o Substitutivo nº 3, que incorpora o seu conteúdo e corrige

a inconsistência apresentada.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 2, que incorporamos

ao Substitutivo nº 3, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 2. Com a

aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2.

SUBSTITUTIVO Nº 3

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.

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 1º de janeiro de 2014.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Adalclever Lopes -  Duarte

Bechir.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N° 1 A 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria 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
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, ratificando a conclusão da Comissão de

Constituição e Justiça.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário a

Emenda n° 1, do deputado Sargento Rodrigues, a Emenda n° 2, do deputado Rômulo

Veneroso e a Emenda n° 3, do deputado Rogério Correia, que vêm a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar a estrutura de cargos na Secretaria do Tribunal

de  Justiça  e  da  Justiça  de  Primeira  Instância  do  Estado  criando  1200  cargos

distribuídos em 100 cargos de Oficial Judiciário e 1.100 cargos de Oficial de Apoio

Judicial, a serem providos na classe inicial de cada carreira. O projeto cria 15 cargos

de recrutamento limitado distribuídos em 1 cargo de Diretor Executivo, 1 de Assessor

Jurídico  da  3ª  Vice-Presidência,  2 cargos de Assessor  Jurídico  II,  2  de  Assessor

Técnico  II,  2  de  Gerente  e,  por  fim,  7  de  Coordenador  de  Área,  1  cargo  de

recrutamento amplo de Assessor Técnico Especializado e transforma em cargos de

Assessor  Jurídico  II,  de  recrutamento  limitado,  5  cargos  de  Gerente,  também  de

recrutamento limitado.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário as Emendas nos 1 a 3, da seguir comentadas. A Emenda n° 1, de autoria do

deputado  Sargento  Rodrigues,  pretende  extinguir  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  do

Estado e criar  na estrutura do Tribunal  de Justiça do Estado a Câmara Militar.  A

Emenda  n°  2,  de  autoria  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  pretende  manter  no

exercício de suas funções os juízes de paz ad hoc designados quando da vacância

do cargo pela ausência de juiz de paz eleito e de seus suplentes, enquanto não se

proceda novas eleições. A Emenda n° 3, de autoria do deputado Rogério Correia,

pretende criar, além dos cargos previstos no projeto, 70 cargos de Técnico Judiciário.

No que concerne à análise desta comissão, destacamos o seguinte: no que tange a

Emenda n° 1, em que pese a nobre intenção do parlamentar, as disposições versam
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sobre matéria não afim ao projeto em análise, que trata da criação de cargos, e não

de alterações na estrutura administrativa do Tribunal. Ademais, entendemos que a

referida emenda ultrapassa o razoável quanto ao princípio da separação dos poderes,

ao  determinar  substancial  alteração  estrutural  do  Tribunal,  sem  que  esta  matéria

esteja em discussão.

Quanto  as  Emendas  n°  2  e  3,  observa-se  que  a  implementação  das  medidas

propostas implicam aumento de despesas e não foram respeitados neste quesito os

dispositivos da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  razão pela qual  opinamos rejeição

delas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos 1 a 3, apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Lei n° 3.879/2013

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Duarte

Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/10/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento da Sra. Fumie Nakao, em

7/10/2013,  e  do  Sr.  Mitsuo Nakao,  em 8/10/2013,  em Patos de  Minas.  (-  Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/10/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Glaycon Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.596  a

4.600/2013 -  Requerimentos nºs 5.895 a 5.900/2013 -  Requerimento do deputado

Sargento  Rodrigues  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Política

Agropecuária, de Educação, do Trabalho e de Fiscalização Financeira - Registro de

Presença - Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos do deputado Glaycon

Franco, da deputada Rosângela Reis e dos deputados João Leite e Duarte Bechir - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  do

deputado Sargento Rodrigues; deferimento - Questões de Ordem - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago

- Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite - João

Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz

Henrique -  Maria  Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - 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



1032
____________________________________________________________________________

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.

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 4.596/2013

Dispõe  sobre  a  realização  de  protestos  e  manifestações  no  Estado  de  Minas

Gerais.

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° - É especialmente proibido o uso de máscara ou qualquer outra forma de

ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação.

Parágrafo  único  -  É  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado,  o

anonimato.

Art. 3° - O direito constitucional à reunião pública para manifestação de pensamento

será exercido:

I - pacificamente;

II - sem o porte nem uso de armas;

III - em locais abertos;

IV  -  sem o uso de máscaras nem de peças que cubram o rosto do cidadão ou

dificultem sua identificação;

V - mediante prévio aviso à autoridade policial.
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§ 1° - Incluem-se entre as armas mencionadas no inciso  II  do  caput as de fogo,

brancas, pedras, bastões, tacos e similares.

§ 2° - Para os fins do inciso V do caput, a comunicação deverá ser feita à delegacia

em  cuja  circunscrição  se  realize  ou,  pelo  menos,  inicie  a  reunião  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° - Para os fins do inciso V do caput deste artigo, a comunicação deverá ser feita

ao batalhão em cuja circunscrição se realize ou, pelo menos, inicie a reunião pública

para a manifestação de pensamento.

§ 5° - 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  só  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 a outra reunião anteriormente convocada e avisada 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, 10 de outubro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O povo do Estado de Minas Gerais tem ministrado preciosas lições de

cidadania, quando exerce seu direito constitucional de manifestação de pensamento.

Infelizmente,  há  aqueles  que,  mascarados  e  armados,  se infiltram em reuniões

públicas a fim de cometer crimes.

É, portanto, dever  do Parlamento elaborar uma ei  que proteja essas magníficas

demonstrações de civilidade, que não podem ser manchadas por aqueles que não

querem nem conseguem viver sob regime democrático.
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Por esta razão, solicito aos meus pares aprovarem esta proposição.

-  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 4.597/2013

Isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

-,  na  forma  que  especifica,  as  saídas  de  motocicletas  para  mototaxistas,  em

consonância com o Convênio Confaz n° 38,  de 12 de julho de 2001, alterado pelos

Convênios  Confaz n°s  115/2002,  82/2003,  104/2005,  143/2005,  33/2006,  92/2006,

103/2006, 121/2009, 1/2010, 148/2010, 2/2012 e 17/2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam isentas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços  -  ICMS  -  as  saídas  internas  e  interestaduais  promovidas  pelos

estabelecimentos  fabricantes  ou  seus  revendedores  autorizados  de  motocicletas

equipadas com motor não superior a cento e cinquenta cilindradas para mototaxistas.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo se aplica em conformidade com

Lei Federal n° 12.009, de 29 de julho de 2009, com limite de uma motocicleta por

beneficiário.

Art. 2° - O benefício só se aplica, cumulativa e comprovadamente, se o adquirente:

I - tiver completado 21 anos;

II - possuir habilitação de pelo menos dois anos na categoria;

III - utilizar a motocicleta exclusivamente nas atividades previstas na Lei Federal n.°

12.009, de 2009;

IV - possuir autorização do poder público municipal para exercer a atividade.

Art.  3°  -  O  benefício  previsto  nesta  lei  será  transferido  ao  adquirente  mediante

redução no preço do veículo.

Art. 4° - O benefício só poderá ser utilizado a cada quatro anos e meio, exceção

feita  nas  hipóteses  em  que  ocorra  destruição  completa  da  motocicleta  ou  seu

desaparecimento, mediante comprovação por meio de certidão de baixa, prevista em

resolução do Contran ou de certidão fornecida pela delegacia de polícia de furtos e

roubos ou congênere.
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Art.  5°  -  A  isenção  estabelecida  no  art.  1°  se  aplica  também  aos  seguintes

equipamentos, em conformidade com a Resolução nº 356, do Contran:

I - colete refletivo;

II - faixas refletivas no baú;

III - protetor de motor - mata-cachorro;

IV - antena anticerol;

V - capacete com faixas refletivas.

Art. 6° - Caso o adquirente venha a alienar a motocicleta beneficiada com a isenção

prevista por  esta lei  para pessoa que não satisfaça os requisitos  e  as  condições

estabelecidas no art. 2°, o tributo será exigido e corrigido monetariamente.

Art.  7°  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Tomando como exemplo o benefício já concedido aos taxistas e a fim

de emprestar  isonomia  a  categorias  tão semelhantes,  sendo o único diferencial  o

veículo na execução do serviço, entendo ser o caminho da desoneração do custo do

ICMS para a aquisição de motos e EPIs um caminho a ser trilhado. Tal medida tem

por  objetivo  fortalecer  a  profissionalização  da  categoria,  aumentar  o  nível  de

segurança no transporte público e potencializar o desenvolvimento econômico.

As profissões de mototaxistas, motofretistas e motovigias foram regulamentadas há

pouco  tempo.  Tal  ato  visou  sanar  injustiças  e  promover  direitos.  Contudo,  é

necessário avançar, dar outros passos para diminuir a exploração e a informalidade.

Um desses passos é garantir a renovação de frota e a consequente ampliação da

segurança dos trabalhadores e usuários. A isenção fiscal vai propiciar as condições

para a realização dessas metas.

Uma  análise  pormenorizada  dos  fatos  mostra  que,  num  segundo  momento,  a

pretendida desoneração trará aumento de arrecadação. Certamente haverá aumento

no número de motocicletas vendidas, e a regularização da profissão nos municípios

será mais uma atividade a gerar impostos para os entes federados.
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Nosso projeto pretende trazer aos trabalhadores melhores condições de trabalho,

maior  segurança,  educação  e  saúde.  Logo,  pede-se  o  apoio  dos  pares  para  a

aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.355/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.598/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  base  de  cálculo  do  Imposto  Sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS - nas operações internas

com produtos artesanais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir  até 7% (sete por cento) o

percentual  da  alíquota  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e à prestação de serviços incidente em operações internas com produtos

artesanais  certificados  e  reconhecidos  como  tais  pela  Secretaria  Estadual  da

Fazenda.

Art.  2º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem

necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a base de

cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

- nas operações internas com produtos artesanais certificados e reconhecidos como

tais pela Secretaria Estadual da Fazenda.

É indiscutível a importância da produção artesanal em Minas Gerais e reconhecida

sua  relevância  econômica,  principalmente  para  as  comunidades  mais  carentes,

associações e grupos de artesãos distribuídos por todo o estado, e que tenham na

produção artesanal de manufaturados sua única ou principal fonte de renda.

Infelizmente, como em todos os setores da economia também o do artesanato está

sofrendo com a pirataria e a concorrência desleal, inclusive da China, que produz em
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escala  industrial  e  vende  internamente  como  sendo  artesanato  peças  típicas  de

nossa cultura.

Portanto, a redução do imposto tem por finalidade tornar a concorrência do produto

mais leal no mercado.

Pelo exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição, por

ser de justiça para a categoria.

- 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 4.599/2013

Institui  o  Programa  Público  de  Acesso  ao  Emprego  para  as  Pessoas  com

Deficiência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Programa Público de Acesso

ao Emprego para as Pessoas com Deficiência.

Art. 2º - Constituem ações do Programa Público de Acesso ao Emprego para as

Pessoas com Deficiência:

I  -  criar  um banco de dados  online visando ao cadastramento  de  pessoas com

deficiência; e

II  -  instituir  o  Sistema de Conscientização,  Incentivo  e Qualificação Profissional,

visando a despertar o interesse pela sua capacitação às necessidades do mercado

de trabalho, possibilitando-lhes maior renda financeira e independência em relação

aos programas assistenciais do governo.

§ 1º - Para o desenvolvimento dessas ações, fica o Poder Executivo autorizado a

realizar parcerias com instituições públicas ou privadas, associações, entidades civis

ou organizações não governamentais.

§  2º  -  Os  interessados  poderão  inserir  seus  dados  curriculares  diretamente  no

banco de dados referido no inciso I deste artigo.

Art. 3º - O banco de dados referido no art. 2º desta lei ficará disponível para as

empresas e órgãos públicos, que poderão dele fazer uso da melhor maneira possível

para atender demandas sociais relativas ao segmento populacional das pessoas com

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

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A criação do Programa Público de Acesso a Emprego às Pessoas com

Deficiências  é  uma  política  necessária  a  ser  implementada  pelo  poder  público,

resgatando essas pessoas para a cidadania.

Além disso, essa ação busca contribuir para que as empresas possam cumprir o

que determina o art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, conhecida

como Lei das Cotas, que as obriga a destinarem às PCDs, no mínimo, 2% de suas

vagas, quando possuírem de 100 a 200 funcionários, 3%, quando possuírem de 201

a 500 funcionários, e 4%, quando possuírem de 501 a 1.000 funcionários.

O poder público, ao implementar esse programa, buscará parceria com a empresas

privadas e determinará às secretarias estaduais que tenham intersecção com o tema.

A implementação desse programa desencadeará uma série de ações positivas, tais

como  conscientização,  cadastramento,  qualificação,  preparação  e  inserção  e

acompanhamento no mercado de trabalho.

As  ações  que  constituem  o  programa  são  necessárias  para  transformarmos  a

cultura  que hoje impera,  que se reflete  principalmente na carência  dos cadastros

existentes, na falta de qualificação e na dificuldade para preenchimento das cotas,

gerando as multas impostas na iniciativa privada.

Outra barreira é a contradição legal. A Lei das Cotas estimula o emprego, entretanto

a Lei do Benefício de Prestação Continuada retira uma grande parte do segmento das

PCDs  da  busca  pelo  trabalho,  fomentando  o  assistencialismo.  Para  corrigir  essa

lógica social injusta para a sociedade, que perde com o alto custo dos programas

assistenciais para as empresas, devido à fiscalização, e para as PCDs, que não são

estimuladas  a  gerar  sua  renda  e  conquistar  sua  dignidade,  é  necessário  a  forte

presença do poder público na efetivação deste projeto.

O programa poderá contribuir na geração de emprego e renda e na elaboração de

ações  nesse  sentido,  junto  às  cooperativas  e  entidades  civis,  criando  novas

cooperativas  e,  consequentemente,  aumentando as oportunidades no mercado de

trabalho.
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Entretanto,  o  objetivo  maior  será conscientizar  os  empregadores e  criar  um elo

entre as empresas que necessitam cumprir a cota e as PCDs que querem ingressar

no mercado de trabalho.

Solicitamos análise e parecer favorável dos nobres colegas desta Casa de Leis.

-  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 Nº 4.600/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e Transplantados

de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de  Governador

Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e

Transplantados  de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de

Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação dos Pacientes Renais e Transplantados de Governador

Valadares  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  objetivo  dar

assistência, fazer acompanhamento sistemático e desenvolver ações filantrópicas aos

pacientes renais e transplantados, promovendo assim a inclusão social, bem como a

melhoria da qualidade de vida .

Diante da importância das ações realizadas pela Associação dos Pacientes Renais

e Transplantados de Governador Valadares, 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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  5.895/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social o relatório da visita dessa comissão à

cadeia pública de Carmo do Cajuru e pedido de providências para que a referida

cadeia seja assumida pela Subsecretaria de Administração Prisional  e os policiais

civis e militares sejam liberados da guarda dos presos. (- Semelhante proposição foi

apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Segurança  Pública.  Anexe-se  ao

Requerimento nº 5.810/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  5.896/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à  direção e  aos professores  da Escola  de Enfermagem

Wenceslau Braz, de Itajubá, por sua inclusão entre os melhores cursos superiores do

Brasil, segundo a avaliação do Guia do estudante, da Editora Abril. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  5.897/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  às  Sras.  Eliane  Parreiras,  Manuella  Machado  e  Flávia

Camisasca, respectivamente secretária de Cultura, superintendente de Interiorização

da Secretaria de Cultura e produtora do programa Minas Território da Cultura pela

primorosa gestão do programa, que busca promover a descentralização das políticas

públicas de cultura, divulgar e prestigiar as culturas locais, fomentar a circulação de

bens culturais e capacitar gestores de cultura no Estado.

Nº  5.898/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Vallourec pela restauração do antigo Cine Brasil e pela

inauguração desse importante espaço cultural de Belo Horizonte.

Nº 5.899/2013,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  solicitar  ao  Tribunal

Superior  do  Trabalho  que  publique  o  acórdão  do  processo  RR  -  147300-

43.2003.5.03.0004, relativo à ação do Ministério Público do Trabalho contra a Cemig.

Nº 5.900/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de direito titular da

Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, pela iniciativa

de  aprovação  da  portaria  que  dá  competência  aos  comissários  para  fiscalizar  o

consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos em bares e casas noturnas.

-  É também  encaminhado  à  presidência  requerimento  do  deputado  Sargento
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Rodrigues.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política Agropecuária, de Educação, do Trabalho e de Fiscalização Financeira.

Registro de Presença

O presidente  -  A presidência  registra  e  agradece  a  presença,  nas  galerias,  de

alunos do curso de direito da Unilest de Coronel Fabriciano.

Questão de Ordem

O deputado Bosco - Sr.  Presidente, de forma bastante breve, saúdo também os

alunos  presentes  e,  na  pessoa  deles,  saúdo  todo  o  público  presente  na  reunião

ordinária desta tarde. E quero registrar a presença dos vereadores da nossa querida

cidade  de  São  Gotardo,  do  Alto  Paranaíba:  Marcilon  Laci  Rodrigues,  Gilberto  de

Oliveira Cândido - nosso popular Ganga - e Adriano Leonel de Andrade. Eles vieram

aqui nesta Casa e irão à Secretaria de Ciência e Tecnologia para tratar de assuntos

de grande importância e interesse para a comunidade de São Gotardo. Obrigado.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.

O deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da Casa,

distintos  jovens  e  professores  de  Coronel  Fabriciano  que  nos  acompanham  da

galeria,  faço  uma  saudação  especial  ao  público  que  nos  acompanha  pela  TV

Assembleia.

O assunto que me traz à tribuna é recorrente, e já tive oportunidade de tratá-lo

nesta Casa, especificamente desta tribuna. Refiro-me à tributação de medicamentos

no Brasil.  Infelizmente, de cada 100 pacientes brasileiros, somente 32 conseguem

terminar  o  tratamento;  os  demais,  não,  por  não  terem  condições  financeiras  de

comprar todos os medicamentos prescritos pelo médico. Grande parte disso decorre

da carga tributária incidente sobre os medicamentos no Brasil, que é uma das mais

altas do mundo, especificamente mais do que em 38 países. A média mundial é em

torno  de  6%  a  8%.  Países  como  Estados  Unidos,  Canadá  e  México  não  têm

tributação. Em outros, como na Argentina, a tributação é de 21%; na Alemanha, 16%;

na Itália, 15%; na Grécia, 8%; no Reino Unido, 6%; no Japão, 5%; e na Espanha, 4%.
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Isso mostra que a nossa situação é incompatível com a realidade do povo brasileiro.

Nesta oportunidade, acompanhando a imprensa escrita do nosso Estado, no jornal

Hoje em Dia de 8 de outubro nos deparamos com uma campanha capitaneada pela

Abrafarma e pela Interfarma.

A Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias do Brasil, e

a  Interfarma,  Associação das  Indústrias  Farmacêuticas de Pesquisa,  encamparam

essa ideia e resolveram abraçar essa causa nobre, que é fazer com que consigamos

sensibilizar o nosso governo federal, os nossos congressistas, porque é lastimável

haver  drogas  e  medicamentos,  com  preços  aviltantes,  não  tendo  a  maioria  da

população  acesso  a  tudo  isso  e,  por  esse  motivo,  não  podendo  realizar  seus

tratamentos.

É bom ressaltar, deputado João Leite, que essa linha de tributação, principalmente

no que se refere aos medicamentos, vai contra os preceitos constitucionais. Gostaria

de lembrar-lhes que o próprio advogado tributarista Igor Mauler Santiago, em relação

a  esse  assunto,  disse  que  os  impostos  sobre  remédios  no  País  contrariam  a

Constituição  Federal,  que  determina  uma  variação  proporcional  de  alíquotas

conforme o grau de essencialidade, ou seja, quanto mais essencial for  o produto,

menor deve ser o tributo, podendo não haver tributo nenhum sobre ele. Quanto mais

supérfluo o produto,  maiores as  alíquotas.  Diferentemente  de outros  produtos,  os

remédios não indicam grau de riqueza. Trata-se de um recurso mínimo para a pessoa

manter-se viva e saudável.

Cumprimento o Dr.  Dalmo,  que é um grande advogado constitucionalista e que

poderia falar mais a respeito desse assunto. Gostaria de ouvi-lo quanto a isso.

Parabenizo a Abrafarma e a Interfama. Na matéria consta que, com poucos dias de

campanha, já foram colhidos milhares, milhões de assinaturas. Essa campanha vai se

estender a todas as redes de farmácias de Minas. Devemos nos engajar nessa nobre

causa e, com isso, tentar sensibilizar o governo federal, os nossos congressistas.

É bom lembrar, deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, aqui desta tribuna que

tive oportunidade de usar,  que existe uma PEC dos remédios,  do senador  Paulo

Bauer, do PSDB de Santa Catarina, desde 2011, que já passou pela Comissão de

Constituição e Justiça. Ela, que trata desse assunto, infelizmente não prosseguiu.
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O deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, deputado Glaycon Franco. Eu

o  saúdo  por  essa  manifestação,  pertinente  como sempre.  Aproveito  para  saudar

também os alunos de direito de Coronel Fabriciano. É uma visita muito especial para

todos nós, da Assembleia Legislativa. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa,

nesta tarde.

V.  Exa.,  como médico,  com a  sensibilidade  que tem,  com o  conhecimento  que

possui de atendimento em consultório, sabe como são importantes os medicamentos

para a nossa população. Temos um avanço tecnológico que deve ser reconhecido. Os

remédios estão melhorando, assim como os equipamentos da medicina. A luta que V.

Exa.  começa a  empreender  é  fundamental,  porque se trata  de  dar  condições  de

acesso  a  esses  medicamentos  à  maioria  da  nossa  população.  Existem  os

equipamentos.

Outro dia, eu estava discutindo o assunto com uma pessoa. Dr. Glaycon, quando se

faz endoscopia, ainda introduzem pela garganta do paciente tudo aquilo.

Sabemos que em Israel a pessoa toma um comprimido - é uma câmara - que vai

parar  no  seu estômago e  mostrar  tudo pelo  monitor.  Depois,  esse comprimido é

expelido  pelo  organismo.  Portanto,  por  conta  dos  altos  tributos,  ainda  estamos

atrasados nessa questão.

V. Exa. está de parabéns. Essa é uma luta de todos, especialmente porque nossa

população está cada vez mais mais idosa e necessita de medicamentos e de avanços

médicos. Quero apoiar integralmente a proposta de V. Exa. Se tiver de assinar algo,

estarei assinando junto com V. Exa. Se for para constituir  uma frente parlamentar

para  abaixar  os  tributos,  assino  também  com  V.  Exa.  Parabéns.  A Assembleia

Legislativa ganha muito com sua sensibilidade e seu conhecimento como médico.

Obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, deputado Glaycon

Franco, aliás, Dr. Glaycon. É um prazer, mais uma vez, ouvir V. Exa. do alto dessa

tribuna. Quero saudar também os alunos da faculdade de Coronel Fabriciano. Sejam

bem-vindos. O bispo da Diocese Itabira-Coronel Fabriciano é da minha terra natal,

Dom Marco Aurélio. Recentemente, estive fazendo uma visita a S. Exa. Revma. lá. É

um prazer tê-los aqui nesta tarde assistindo à nossa reunião.
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Caríssimo deputado,  considero  pertinente  esse assunto.  O descaso do governo

federal com a saúde pública é tamanho, que, mesmo na cesta de medicamentos, o

governo não olha para o idoso, para os que necessitam de tratamento constante para

sobrevivência. A reflexão de V. Exa. é importante e endereçada ao governo federal,

porque nosso governo estadual tem tido sempre sensibilidade com a questão, por

meio  de  substituição  tributária,  de  regime  especial,  proporcionando  às  indústrias

farmacêuticas  instaladas  em  Minas  Gerais  um  tratamento  especial,  dando-lhes

condições para fabricação de medicamentos.

A proposta feita no seu pronunciamento é importante. Queremos dizer a V. Exa.,

parlamentar  e  médico,  que  está  na  hora  -  muito  bem  lembrado  no  seu

pronunciamento  -  de  constituirmos  uma  frente  parlamentar  em  defesa  dos

medicamentos, para que eles sejam destinados a todos os que necessitem, pois há

desrespeito do governo federal em relação à questão tributária. Não é só isso. Fala-

se em cesta básica, em isenção de tantos produtos, mas em nenhum momento o

governo federal - já ocupei essa tribuna tantas vezes - teve qualquer sensibilidade de

reduzir impostos ou oferecer tratamento especial às indústrias do ramo farmacêutico.

Parabenizo-o e ressalto que caminharemos lado a lado, fazendo gestões junto ao

Senado,  à Câmara Federal  e à própria presidenta,  para conseguirmos tratamento

especial para as indústrias farmacêuticas de todo o País. Somente assim, pela voz de

um parlamentar e pela participação efetiva do Parlamento, poderemos, com certeza,

cumprir nosso dever. Parabéns.

O Deputado Glaycon Franco* - Muito obrigado, deputado Dalmo, V. Exa. enriquece

muito o nosso pronunciamento.

Para terminar,  Sr. Presidente, informo que a campanha se chama Sem Imposto,

Tem  Remédio.  Essa  campanha  já  está  ocorrendo  em  Belo  Horizonte.  Livros  de

assinaturas da campanha estão disponíveis em todas as farmácias da Rede Pague

Menos.  Em  Minas  Gerais,  cerca  de  40  unidades  da  imprensa  participam  dessa

iniciativa. Os interessados em participar do movimento também podem procurar uma

das 120 drogarias da Região Metropolitana e algumas no interior de Minas Gerais.

Deixo registrada a nossa adesão, a nossa homenagem à Abrafarma, à Interfarma.

Somente nesse caminho, tentando sensibilizar nossos congressistas e o governo
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federal,  é que teremos medicamentos com preço justo, possibilitando à população

realizar seu tratamento. É dessa forma que daremos dignidade ao povo brasileiro.

Sabemos que o sustentáculo do ser humano é a saúde. Com saúde, a pessoa tem

condições de buscar trabalho e sustentar sua família. Vamos juntos nessa campanha,

não mediremos esforços para que esse tributo, que hoje atinge 34% do valor final do

medicamento, seja reduzido. Essa situação é absurda. Vamos lutar para mudar essa

realidade, que é de total interesse da população, especialmente dos mais carentes do

país. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Rosângela Reis.

A deputada Rosângela Reis* - Sr. Presidente, deputados, deputadas, pessoas que

nos  assistem  pela  TV Assembleia,  saúdo  meus  conterrâneos  da querida  Coronel

Fabriciano, alunos do curso de direito, aos quais damos boas-vindas. Desejamos a

vocês uma excelente condução nos estudos. O curso que vocês estão fazendo na

Unileste é um dos melhores da região. Vocês estão de parabéns. Continuem nessa

trajetória, buscando estudar, buscando espaços. Que vocês sejam bons advogados.

Coronel Fabriciano é a cidade-mãe do Vale do Aço, iniciou sua história há muitos

anos, gerou pessoas importantes em diversos cenários e vem buscando crescimento

cada vez mais. Manifesto minha alegria por recebê-los nesta Casa e coloco o meu

gabinete à disposição, para prestar-lhes assessoria e informações, ajudando no curso

que vocês estão fazendo.

Parabenizo  o  deputado que  me antecedeu,  Glaycon Franco,  que falou  sobre  a

saúde.  Tive  a  honra  de  presidir  um  ciclo  de  debates  nesta  Casa  que  tratou  das

políticas  públicas para os  idosos.  A saúde ainda é  artigo de  luxo no nosso país.

Comprar medicamentos, buscar acesso à saúde é difícil. Vemos hospitais fechando

as portas no nosso estado, como o de Caratinga, nossa região; outros hospitais estão

lutando para sobreviver. Alguns fizeram cirurgias eletivas e outros serviços no ano

passado e ainda não receberam. Ainda existem os que têm dificuldade para prestar

serviços  à  população.  Infelizmente,  o  acesso  a  medicamentos  de  uso  contínuo,

assegurado no Estatuto do Idoso, ainda é deficiente. A carga tributária a que V. Exa.

se referiu impede ainda mais essa acessibilidade. Expresso aqui minha indignação
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em relação a impostos e carga tributária.

Faço parte do Partido Republicano da Ordem Social -  Pros -, recém-criado, que

hoje está com 20 deputados federais. Então, eu e a deputada Liza Prado fazemos

parte de uma bancada nesta Casa com a política ideológica do partido defendendo a

redução dos impostos. Esta é uma bandeira que o partido vai carregar: a questão da

guerra  entre  os  estados  em  relação  aos  impostos  que  hoje  existem  no  País.

Precisamos ter um projeto de lei na Câmara Federal para unificar essa alíquota de

impostos que temos em todos os estados. Minas Gerais também será incluída nessa

nossa  luta  política  para  que,  com  isso,  possamos  conseguir  ter  mais

desenvolvimento,  mais  geração de emprego,  mais  educação,  mais  saúde  e  mais

segurança pública. Tenho certeza de que assim conseguiremos fazer com que os

recursos possam chegar para a população mais necessitada e mais carente.

Então, quero deixar aqui a minha informação aos nobres pares e agradecer aos

colegas com quem estive junto no Partido Verde: deputados Tiago Ulisses, Inácio

Franco, Rômulo Veneroso, Juarez Távora e Délio Malheiros. Tivemos um convívio

nesse partido, praticamente em um mandato e meio. Também pude somar à nossa

bancada do Partido Verde, levei a bandeira do partido ao Vale do Aço, fiz prefeitos e

vereadores. Sabemos que eles irão continuar com esse trabalho. Ampliaremos, até

mesmo junto com o Pros, um novo espaço e um novo trabalho que estamos traçando

para que possamos ver um Vale do Aço mais próspero, um Vale do Aço mais feliz.

Que a população possa realmente ser contemplada com as políticas públicas.

Obrigado, presidente Ivair Nogueira. É o que eu tenho a dizer.

* - Sem revisão da oradora.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - Muito obrigado, presidente deputado Ivair Nogueira. Um

abraço aos alunos de Coronel Fabriciano, que nos honraram muito neste Plenário

com a sua presença.

Sr.  Presidente,  queria  aproveitar  esta  tarde  com  uma  proposta  que  fizemos  à

Assembleia Legislativa. Agora mesmo conversava com o deputado Glaycon Franco,

que  tem  levantado  uma polêmica  muito  grande.  Alguns  têm  chamado  -  é  o  que

imaginamos que seja - de uma chamada de acolher, uma presença de todos nós em
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favor da criança e do adolescente. No entanto, outros ainda teimam de alguma forma

em se associar ao que vem acontecendo com a criança e o adolescente no Brasil.

Lamentavelmente, um estatuto que foi pensado para o bem das nossas crianças e

dos  nossos adolescentes  está  sendo utilizado hoje pelos  adultos  criminosos,  que

aproveitam o estatuto e recrutam crianças e adolescentes para o cometimento de

crimes.  Ora,  devemos  falar  mal  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente?  De

maneira alguma. Sou o primeiro a defender.

Como secretário de Desenvolvimento Social, tive a honra de fechar as últimas duas

Febens em Minas Gerais, que eram justamente o retrato da lei do menor anterior.

Qualquer criança que era apanhada nas ruas era levada para uma fazenda. Encontrei

alguns  que  já  estavam  há  40  anos  na  fazenda  em  Bom  Despacho  e  em  Belo

Horizonte. Sou um ardoroso defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA

-, mas não posso fechar os olhos à falta de observância desse estatuto.

O art. 16 do ECA fala da dignidade da criança, do direito de ela ir e vir, da liberdade

que o adolescente deve ter. Mas essa liberdade é para ser aproveitada na companhia

de quem? De amigos? Creio que é razoável, está o.k., a razoabilidade está colocada.

Ela é para ser desfrutada na companhia dos parentes? Também, é razoável que seja

com  o  pai,  com  a  mãe,  com  os  irmãos,  com  os  tios.  Mas  e  as  crianças  e  os

adolescentes que perambulam às 3 horas da manhã por bares e restaurantes? E

aqueles que entregam uma carteira de identidade falsificada e entram em uma boate,

em  uma  festa  rave,  num  baile  funk?  O  art.  16  do  ECA está  falando  só  dessa

liberdade,  ou  essa liberdade está prevista no art.  18? O art.  18  do  ECA é  muito

interessante. Quero fazer a leitura desse artigo, Sr. Presidente.

Aqui temos um caso específico que aconteceu de um pai, separado da mãe, que

levava o adolescente a bares e boates. Ele se tornou réu, e a sentença do juiz foi: (-

Lê:) “Determino seja o réu pessoalmente intimado para respeitar os horários fixados

para apanhar e devolver o adolescente à casa da guardiã, bem como atentar para o

fato de não poder expô-lo à presença de pessoas que possam lhe acarretar danos e

perigos, nos termos do art. 18 do ECA, tampouco mantê-lo em locais inapropriados,

como bares e similares, e ainda ofertar  à criança bebidas com teor alcoólico, sob

pena de ter suspenso seu direito de visitas sem supervisão”. Essa é uma decisão em
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relação a um pai. E os nossos adolescentes que estão acompanhados de adultos que

sequer são parentes? Peguem os números do CIA, do plantão interinstitucional, com

a presença do juiz, do promotor, do defensor público, do delegado e da Polícia Militar.

Quais  são  os  números  do  ano  passado?  Quarenta  por  cento  de  aumento  de

apreensão  de  adolescentes  com  armas  de  fogo.  O  que  esse  adolescente  está

fazendo com uma arma de fogo, acompanhado de um adulto? Se a sentença do MM.

juiz diz que o pai não pode estar em locais inapropriados com esse adolescente, o

que faz um adolescente nas ruas das cidades de Minas Gerais armado?

Alguns vieram aqui dizer que o deputado João Leite quer impedir as crianças de

saírem na  rua  à  noite.  Esses  querem  defender  os  criminosos  que  estão  usando

nossos adolescentes hoje, estão defendendo criminosos.

O art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro: todos - o deputado João

Leite, qualquer pessoa do povo, a polícia - têm o dever de proteger a criança e o

adolescente  dos  criminosos.  Os  que  defendem  esses  adolescentes  que  estão

armados à noite estão defendendo uma quadrilha criminosa que os está usando hoje

para o cometimento de crimes.

Há um tempo, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, por

solicitação dos  deputados,  inclusive  do  deputado Leonardo Moreira,  premiou uma

delegada  e  investigadores  que  prenderam  uma  quadrilha  que  sequestrou  uma

dentista em Belo Horizonte. A quadrilha determinou que a dentista fosse no carro para

um lugar de Belo Horizonte; lá entraria no carro um menino de 16 anos de idade -

esse rapaz de 16 anos de idade é quem mataria a dentista. Os criminosos já sabem

como usar o Estatuto da Criança e do Adolescente; aquele adolescente de 16 anos é

quem mataria a dentista. Rodaram por Belo Horizonte, entraram no apartamento da

dentista, com o marido e os filhos dormindo. O adolescente de 16 anos acordou o

marido  da  dentista  com  uma  arma  de  fogo  em  sua  cabeça;  ele  e  as  crianças

acordaram apavorados. Roubaram tudo do apartamento. Disseram que iriam voltar

para a central deles e que o adolescente ficaria com a dentista, e, se chegassem lá e

a polícia fosse avisada, o adolescente iria matá-la. Deram a arma para o adolescente.

Disseram ao adolescente: “Aqui está a arma”. Ainda bem que a polícia não estava lá.

Ela foi presa no porta-malas do carro juntamente com o porteiro do prédio, e foram
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abandonados em Macacos, perto de Belo Horizonte.

Quem vem aqui dizer que o deputado João Leite quer impedir os adolescentes e as

crianças de sair às ruas está defendendo quadrilhas que utilizam crianças. Estamos

aguardando,  deputado  Glaycon  Franco,  os  números  deste  ano  de  adolescentes

apreendidos  com  armas  utilizadas  por  adultos.  Temos  de  descobrir  quem  está

armando as nossas crianças, armando os nossos adolescentes, armando os nossos

jovens. A Assembleia Legislativa não pode ficar calada diante disso. Estamos vendo

nossos jovens serem recrutados para o cometimento de crimes e achando bonito eles

ficarem  com  arma.  Estamos  vendo  os  nossos  jovens  serem  utilizados  como

matadores por quadrilhas de adultos, e ainda vêm pessoas aqui dizer que o deputado

João Leite quer impedir as crianças de estar nas ruas; impedir os adolescentes de

estar nas ruas. Quero os adolescentes nas ruas, quero as crianças nas ruas, mas

com os pais, com os irmãos adultos. Se presenciar alguma anormalidade, adultos

dando armas para adolescentes para efetuarem crimes, tenho de denunciar, é o meu

dever; é mais do que lei, é Estatuto da Criança e do Adolescente, é o art. 18 do ECA.

Todos têm o dever de preservar a criança e o adolescente para não estarem nas

mãos de criminosos.

O  deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  inicialmente

gostaria de dizer que é sempre uma honra aparteá-lo. V. Exa. é uma referência, não

somente como pai de família, mas também como homem público de Minas Gerais.

Gostaria de ser signatário da sua fala. Estávamos à pouco conversando sobre esse

assunto, e digo, deputado João Leite, que isso infelizmente não acontece somente na

capital, também vem acontecendo no interior de Minas Gerais, no Alto do Paraopeba

e no Vale do Piranga. É lamentável observarmos, fora de horário, crianças - como V.

Exa. disse muito bem - crianças mesmo, de 11 anos, 12 anos, 13 anos, às 2, às 3

horas da manhã, nas praças com litros de bebidas alcoólicas. Isso é lastimável, isso

muito nos preocupa e preocupa a família brasileira.

Precisamos avançar  nesse debate.  V.  Exa.  está de parabéns.  Precisamos fazer

algo urgentemente. Como V. Exa. lembrou muito bem, é inconcebível crianças de 11,

12 e 13 anos ficarem em praças e em bares ao relento, ao bel-prazer da sorte, sem

acompanhamento de pais, irmãos mais velhos ou familiares. É uma situação que não
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podemos  admitir.  Precisamos  avançar  nesse debate.  Gostaria  de  cumprimentá-lo,

mais uma vez, pela sensibilidade que poucos homens públicos têm. Poucos homens

públicos  se  preocupam  com  a  família  mineira  como  V.  Exa,  que  fez  esse  belo

pronunciamento. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.

O  deputado  João  Leite  -  Obrigado,  deputado  Glaycon  Franco.  V.  Exa.  traz

informações da nossa Lafaiete, do Alto Paraopeba e do drama que estamos vivendo.

Quero ler um trecho do livro comentando o ECA, o qual foi coordenado por Munir

Cury. Ele trata da convenção pela ONU sobre os direitos da criança. O comentário é

sobre  o  art.  18  do  ECA (-  Lê:)  “O  caráter  primordial  do  art.  18  é  a  questão  da

dignidade e a sua função central na constelação valorativa da doutrina da proteção

integral. Quando se fala em 'dever de todos', no art. 18 do ECA, estamos falando em

proteção integral à criança e ao adolescente. Eles são avaliados pela preeminência

que ocupam na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 1989. A Carta

das  Nações  Unidas fundamenta  a  liberdade,  a  justiça  e  a  paz  no  mundo,  no

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana - na

dignidade e no  valor  da pessoa humana.  A formulação do art.  18  demonstra sua

perfeita sintonia com o princípio da dignidade inerente, pois diz ser dever de todos

velar pela dignidade, indicando assim uma realidade intrínseca que se deve proteger

e  não  uma  qualidade  a  ser  construída  de  fora  para  dentro  da  criança  ou  do

adolescente.”

A parte instrumental desse artigo diz o seguinte: ”Pondo-os a salvo de qualquer

tratamento  desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou  constrangedor”.  Revela

também o caráter central desse capítulo em relação à doutrina e à hierarquia dos

direitos como caráter central da dignidade dessa trilogia valorativa. Ela retoma a parte

instrumental do seminal art. 227 da Constituição Federal de 1988, que diz: ”Além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão”.

Alguns  dizem  que  meu  projeto  é  inconstitucional.  Sr.  Presidente,  complemento

afirmando que inconstitucional é o que estamos vendo acontecer. Até quando vamos

aceitar nossos adolescentes e nossas crianças serem utilizados para o crime? Até

quando vamos fechar nossos olhos? Temos instrumentos muito fortes para defender
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esse projeto. Quero agradecer aos consultores desta Casa, ao Prof. Sabino Fleury,

que é diretor do processo legislativo e foi meu orientador. Ele me disse: ”Deputado

João Leite, esse é um tema sobre o qual as assembleias legislativas dos estados e a

de Minas Gerais podem perfeitamente legislar concorrentemente”. Estamos fazendo

uma suplementação  do  art.  16  e  regulamentando  o  art.  18,  que  determina  essa

proteção. Não se trata de toque de recolher, não se trata de nenhuma manifestação

militar.

Trata-se de atender ao que diz o art. 18 do ECA: se é dever de todos zelar pela

proteção  da nossas  crianças  e  adolescentes,  quanto  mais  o  será  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  (deputado  Glaycon  Franco)  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Duarte

Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Quero saudar o presidente, deputado Glaycon Franco,

dizendo-lhe que, ocupar, mesmo que, por alguns instantes, a cadeira de presidente

nesta Casa é, para qualquer dos seus membros, algo muito especial. Ao saudar V.

Exa., ressalto que Conselheiro Lafaiete nos deu um representante legítimo, completo

e  preparado  para  defender  a  região.  Deixo  um  abraço  a  V.  Exa.  e  os  meus

cumprimentos a Lafaiete e região.

Saúdo também o deputado João Leite, que nos brindou com um pronunciamento

esclarecedor e motivador, lembrando que muitas famílias carecem desse provimento

para conduzir  crianças e adolescentes pelos melhores caminhos. V.  Exa.  tenha a

certeza de que o caminho é esse e de que não há caminho tão fácil, que não lhe

surjam pedras as quais devemos vencer, para, ao final, comemorar o êxito. Parabéns

pela ideia, que quero compartilhar com V. Exa.

Senhoras  e  senhores,  mineiros  e  mineiras,  membros  do  Parlamento,  quero

compartilhar com vocês uma aflição que tem tomado conta de todo o País e sobre a

qual  esta  Casa,  por  nosso  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  também  tem

mostrado preocupação. Trata-se de um assunto que requer, de nossa parte, urgência

na ação e, por parte do governo federal, um pronto atendimento. Refiro-me à Meta 4

do Plano Decenal de Educação proposto pelo governo federal,  que está para ser
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votado a qualquer momento no Congresso. Passo, então, a tecer considerações a

respeito de tão importante matéria.

Em  dezembro  de  2010,  o  ex-presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  enviou  ao

Congresso Nacional proposição que atualmente tramita no Congresso Nacional, na

forma do Projeto de Lei  Federal  n° 8.035/2010,  que contém o Plano Nacional  de

Educação para o decênio 2011-2020. Esse projeto estabelece 10 diretrizes para a

educação nacional, no período de 2011 a 2020, que se desdobram em 20 metas.

No entanto, a nossa especial atenção e a necessária reflexão está direcionada para

a Meta 4 do referido plano, que propõe universalizar, na rede regular de ensino, o

atendimento escolar aos estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos no

desenvolvimento  ou  superdotados.  Essa  especial  atenção  se  justifica,  pois  a

implementação dessa meta significa um reforço à inclusão desses alunos em escolas

regulares,  em  detrimento  das  instituições  de educação  especial,  como as  Apaes,

entidades  privadas  e  sem  fins  lucrativos  criadas  para  atender  a  crianças  e

adolescentes com deficiências e que, aliás, prestam relevantes serviços em centenas

de municípios mineiros e em todo o Brasil.

Nossa preocupação é que a execução da Meta 4, do governo federal, proposta pelo

ex-presidente Lula, resulte no esvaziamento do papel dessas associações, reduzindo

ainda  mais  o  volume  de  recursos  públicos  destinados  às  Apaes.  Torna-se,  pois,

imperativo que se faça chegar ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara dos

Deputados, a reivindicação para que a Meta 4 assegure aos pais, no mínimo, o direito

de escolher onde matricular  os filhos:  nas escolas regulares ou nas de educação

especial.

Quando eu digo “no mínimo” é porque os pais, julgo eu, têm o direito de escolher se

vão matricular o seu filho, se a lei vai permitir que ele matricule na escola regular ou

na Apae. Esse direito tem de ser inerente aos pais.  Tem de ser de livre escolha.

Quem tem de definir a melhor escola para o seu filho são os pais.

Infelizmente, deputado João Leite, a meta de número quatro do governo federal,

pasmem, senhoras  e senhores,  obriga os  pais  a  matricular  seus  filhos na escola

regular.  E  aí  pergunta-se,  senhoras  e  senhores:  e  as  Apaes? E a  liberdade? Se

permitirmos, se ficarmos calados,  se deixarmos a coisa fluir  da forma como está,



1053
____________________________________________________________________________

encomendada, nós vamos assistir, calados, de braços cruzados, ao fechamento e ao

fim das Apaes em todo o Brasil.

É isso que nós queremos? É isso, deputado Glaycon Franco, que nós, deputados

estaduais,  aqui  defendendo os interesses de Minas Gerais,  queremos para Minas

Gerais? Eu sei  que não.  Muitos  pais  que nos acompanham pela  TV Assembleia,

especialmente aqueles cujos filhos vão para as escolas Apaes, devem estar em casa

preocupados. Se não preocupados, devem estar amargurados, perguntando de quem

é  a  autoria  dessa  lei.  E  quem  é  que  pode  mudar  para  que  o  encaminhamento

proposto  pelo  então  presidente  Lula  não  chegue  ao  seu  destino  final,  que  é  o

fechamento das Apaes? A quem recorrer? O que fazer? Pois nós, da Assembleia

Legislativa, nós, do Parlamento mineiro, não concordamos com isso, não silenciamos

diante disso e estamos tomando as medidas para que esse mal não seja consumado.

Nesse entendimento,  concedo  aparte  ao  nobre  deputado João Leite,  que muito

colabora  com  esse  assunto  no  Estado  de  Minas  Gerais.  É  prazeroso  ouvi-lo,

deputado. Venha comigo compartilhar dessa ideia e desse debate.

O deputado João Leite (em aparte) - Eu gostaria de estender meu apoio ao seu

depoimento, ao seu pronunciamento, deputado Duarte Bechir,  nosso líder,  líder do

governo nesta Casa.

A coisa é mais grave do que pensamos. Essa é uma ideologia. Entende o PT que o

Estado tem de dar conta de tudo. Ficam fora todas as entidades, até mesmo a Apae.

Em 2003, no primeiro ano do governo Lula, e em 2004, vimos 98% dos recursos do

Fundo Nacional de Assistência Social serem colocados no Bolsa Família e no Fome

Zero, naquela altura.

É importante para as famílias? É muito importante, mas sobraram 2% para Apaes,

para creches.  Qual  era a ideia deles? Creche não pode ser nenhuma associação

também. Apae não pode tomar conta, é o Estado. O Estado é o pai, o Estado é a

mãe, o Estado é o dono, o Estado é o Deus que vai dar conta de tudo. Apae não faz

parte do pensamento do PT. Isso não existe. Nós temos de remontar àquela Cortina

de Ferro, àquele pensamento.

Eu tive oportunidade, quando atleta, de jogar  na Cortina de Ferro,  na Romênia,

naqueles  países  próximos.  Lá  eu  vi:  tudo pertencia  ao  Estado.  Na  Romênia  era
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presidente Nicolae Ceau escu.  Em todas as cidades,  como Bucareste,  Timisoara,

havia grandes placas com escritos.  Na foto de Nicolae Ceau escu estava escrito,

bem grande: “Traiasca Romania!” - viva a Romania, viva o Estado, viva o governo.

Porque o Estado dará conta de tudo. Quem é a Apae?

Lembro-me de um acontecimento impressionante  naquele  tempo:  um goleiro do

Steaua de Bucareste defendeu três pênaltis na final do Campeonato Europeu e, como

de praxe, ganhou um veículo. Quando chegou com o veículo na Romênia, disseram-

lhe que era do estado. Tomaram-lhe o veículo que ele ganhou como jogador da final

do campeonato. Naquela noite alguém quebrou os 10 dedos do goleiro, que até há

pouco tempo jogava na terceira divisão do Campeonato Romeno. É um estado que é

dono de tudo, dono da família, onde os pais não podem corrigir os filhos, não podem

dar palmada. Você não pode falar nada com seu filho. Então há hoje um sentimento

de rebeldia, jovens que acham que podem ir para as ruas e quebrar tudo. Eles não

têm limite porque o estado determinou aos pais e aos familiares que não podem

corrigir seus filhos.

Deputado Duarte Bechir, sei que todos nós apoiaremos V. Exa., mas a luta é muito

maior do que estamos pensando. Não é porque está faltando dinheiro, é uma ideia. A

ideia do PT, a ideia comunista, socialista, essa ideia de que o estado é o deus. O

estado está acima da família, acima da Apae, acima do médico. Agora o Conselho

Regional de Medicina de Minas Gerais - CRMMG - não pode falar mais, o Estado

disse que não é preciso o médico passar pelo Revalida, por todos os cursos pelos

quais o deputado Glaycon Franco passou. Vem um médico, e tudo já é resolvido; e

vem de Cuba, que tem essa ideia também. O médico receberá R$1.000,00, e o resto

vai  para o governo de Cuba.  Claro,  a União Soviética se desmanchou,  quem vai

agora patrocinar e financiar aquela ideia, aquele pensamento de Cuba é o Brasil. São

os impostos, os remédios do Brasil  que vão para lá,  fechando a Apae.  Cuba é o

exemplo para  o Brasil.  Estamos buscando isso.  Lamentavelmente muita gente no

Brasil está apoiando essa ideologia, que fecha uma Apae. Deputado Duarte Bechir,

estou com V. Exa., como se fecha uma Apae, que dá atendimento especializado para

as crianças se desenvolverem? Aquele amor com aquelas crianças, e as mandam

para uma escola que não tem ninguém preparado. Não há nem acessibilidade para
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essas crianças.

Desculpe ter tomado tanto o tempo de V. Exa., mas quem está provocando é V.

Exa. Mas, deputado Duarte Bechir, é muito mais grave do que o que V. Exa. está

falando.

O deputado Duarte Bechir - Muito bem, eu já tinha certeza da contribuição de V.

Exa. ao nosso debate.

No mesmo caminho, para concluirmos, caro presidente deputado Ivair Nogueira,

cabe  ressaltar  que  a  Assembleia  de  Minas  não  se  descuida,  ao  contrário  das

irresponsabilidades do governo federal para com este estado, para com este povo,

para  com  esta  gente.  Se  nos  perguntarem:  “Deputado  Duarte  Bechir,

irresponsabilidade do governo federal? Cite uma, deputado”, não podemos esquecer

que aqui em Betim temos a Fiat e que boa parte dela hoje está em Pernambuco. Um

doce para quem adivinhar se o Estado de Pernambuco é do ex ou da atual presidente

da República. Por que levaram para lá? Fácil. Uma é do Rio Grande do Sul, e outro é

daquela região. Como também a fábrica de acrílico que nos foi tirada de Betim e

levada para a Bahia. Outro doce para quem adivinhar se a Bahia é governada por

partido igual a de quem está no governo federal ou diferente. Fácil raciocínio. Mas,

senhoras e senhores,  tiram-nos e nos relegam a segundo,  terceiro,  quarto  plano.

Conversem com as pessoas que vêm de Ipatinga e utilizam a 381 Norte, a 040, o

anel rodoviário. Tudo que é para Minas Gerais é esquecido, abandonado.

Sra. Presidente ou, como gosta de ser chamada, Sra. Presidenta, as Apaes não

podem ser fechadas. É uma irresponsabilidade deste governo permitir isso e silenciar

quando o nosso recurso é extraviado e retirado para compras fictícias, distribuições

para ONGs que não existem, assim como plantar bananeira em lugar que era para

dar peixe.

Minas Gerais não silenciará, e o fechamento das Apaes não passará despercebido

sem  a  nossa  ação.  Criaremos  a  frente  parlamentar  na  Assembleia,  que  será

implementada.

Sr. Presidente, para terminar: Sras. e Srs. Vereadores, atenção! Manifestem-se na

sua cidade e aprovem uma moção de repúdio ao governo federal  pedindo o não

fechamento das Apaes e a enviem urgentemente ao seu deputado, ao Congresso e,
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especialmente, à presidenta, porque a lei é do governo federal e será votada pelos

deputados.

Minas  Gerais  continuará  levantando  a  sua voz  em  defesa  dos  nossos  maiores

interesses,  das  nossas  crianças  e,  hoje,  das  nossas  Apaes.  Tenho  dito,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Não havendo outros oradores inscritos, a

presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  5.897 e 5.898/2013,

da Comissão de Cultura, 5.899/2013, da Comissão do Trabalho, e 5.900/2013, da

Comissão de Segurança Pública. 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 Política Agropecuária - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária, em 9/10/2013, dos Projetos de Lei nºs 4.261 e 4.263/2013, do deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  este  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  e

4.377/2013, do deputado Fred Costa, com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e

dos  Requerimentos  nºs  5.687/2013,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  e

5.739/2013, da Comissão Extraordinária das Águas; de Educação - aprovação, na 16ª

Reunião Ordinária, em 9/10/2013, dos Projetos de Lei nºs 4.298, 4.300 e 4.388/2013,

do governador  do  Estado,  e  os  dos  Requerimentos  nºs  5.605/2013,  do  deputado

Inácio Franco, 5.610/2013, do deputado Lafayette de Andrada, e 5.708, 5.709, 5.827
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e  5.831/2013,  do  deputado  Bosco;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  21ª  Reunião

Ordinária, em 9/10/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.774/2013, do deputado Celinho do

Sinttrocel,  4.307/2013,  do  deputado  Dilzon  Melo,  4.326/2013,  do  deputado  André

Quintão, 4.422/2013, do deputado Leonídio Bouças, 4.445/2013, do deputado Carlos

Mosconi, 4.450/2013, do deputado Carlos Pimenta, 4.452 e 4.453/2013, do deputado

Fabiano Tolentino,  e  4.464/2013,  da deputada Rosângela  Reis;  e  de  Fiscalização

Financeira - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 9/10/2013, dos Projetos de

Resolução nºs 4.536 e 4.538/2013, da Comissão de Fiscalização Financeira, e do

Requerimento nº 5.834/2013, do deputado Sargento Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita a retirada de

tramitação da Emenda nº 3, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.040/2013 (Arquive-se

a emenda.).

Questões de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, ao final da nossa fala, queríamos avisar,

especialmente ao Município de Sete Lagoas, que, no próximo final de semana, está

sendo programado um evento para a nossa querida cidade de Sete Lagoas, onde tive

a oportunidade de residir por quatro anos e pela qual tenho um carinho especial. Na

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da qual este deputado é o presidente,

aprovamos  um abraço simbólico que será feito  na  cidade por  aquela gente,  pela

população, pelos educadores, a fim de simbolizar a nossa preocupação, e mais do

que  preocupação,  o  nosso  carinho  e  a  nossa  responsabilidade  com  as  Apaes.

Portanto,  deputado  João  Leite,  foi  aprovado,  em  nossa  comissão,  um  abraço

simbólico  que  ocorrerá  em  Sete  Lagoas.  Esse  evento  contará  também  com  a

participação do deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa. É importante deixar

aqui registrado, Sr. Presidente, que o deputado Dinis Pinheiro tem discutido conosco

em todos os municípios a sua preocupação com a Meta nº 4 do plano decenal. O

presidente tem percorrido Minas Gerais, levado a representação desta Casa com seu

trabalho  e  especialmente  destacado a  necessidade de  estarmos aqui,  em Minas,

brigando para que o governo federal não cumpra a Meta nº 4, que é a exclusão das
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Apaes do sistema de educação. Nesse sentido, meu caro presidente deputado Ivair

Nogueira, cabe um registro muito especial. O secretário-geral da Mesa, José Geraldo,

e nós, por intermédio do presidente, estamos formalizando o evento do lançamento

da Frente Parlamentar em Apoio às Apaes, que ocorrerá nesta Casa. Quero fazer um

registro  muito  especial  e  providencial.  Esse  evento  contará  com  certeza  com  a

participação  do  deputado  Eduardo  Barbosa,  presidente  das  Apaes,  que  se  tem

destacado  na  defesa  dessas  instituições,  dessas  escolas.  O  deputado  Eduardo

Barbosa entrou  em contato  conosco e garantiu  sua participação,  além do Flávio,

presidente da Federação das Apaes. Convidaremos também os representantes das

Apaes de todos os quatro cantos da nossa Minas Gerais. Sr. Presidente, sabemos

que a meta está sendo discutida e será votada em Brasília, mas, para encerrar minha

fala,  cabe  um  registro:  se  esta  Casa  se  mobilizar,  mesmo  que  a  capacidade

legiferante  sobre  o  assunto  não  seja  deste  Parlamento,  mostrar  sua força  e  sua

convicção de que as Apaes devam continuar  a existir  -  é  a nossa convicção,  Sr.

Presidente, que os pais têm de continuar tendo o direito de escolher a escola de seu

filho, de escolher para onde querem mandar seu filho, de escolher o melhor caminho

para seu filho -, isso tem de ser respeitado. Vamos conseguir mudar e sensibilizar o

Congresso para votar contrariamente à Meta nº 4, que exclui as Apaes e coloca todos

os alunos na mesma sala de aula.  O deputado João Leite foi  muito feliz  em sua

exposição, ao dizer que as escolas não estão preparadas, não têm sensibilidade e,

muito mais que isso, presidente Ivair, os professores das Apaes nutrem por aquelas

crianças  um  sentimento  especial,  para  não  dizer  familiar.  Os  professores  são

preparados de forma diferente. É outra vocação, outro empreendedorismo em sua

vocação de professor. Encerrando, quero dizer que vamos dar um abraço simbólico

em Sete Lagoas. Mais uma vez, solicito que as câmaras municipais se mobilizem, se

manifestem e mandem para esta Casa e para Brasília sua insatisfação. Não aceitem

calados.  Não  vamos  aceitar  que  o  governo  federal  dê  uma rasteira  nas  Apaes,

entidades criadas há tantos anos e que dão sustentação às crianças. Só quem tem

uma criança com necessidades especiais sabe avaliar a qualidade e a necessidade

do apoio das Apaes. Sendo assim, presidente Ivair, quero dizer a toda a gente de

Minas Gerais que nós, deputados da Assembleia mineira, não vamos aceitar isso.
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Vamos nos mobilizar, vamos mostrar nossa cara e a nossa força contra a Meta nº 4

do Plano Decenal de Educação do governo federal, enviado pelo ex-presidente Lula

ao Congresso, cuja meta está para ser apreciada neste momento. Muito obrigado.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, queria aproveitar para tratar de um assunto

importante.  Nesta  semana,  lamentavelmente  em  Minas  Gerais,  ocorreram  vários

acidentes em rodovias federais. Num dia desta semana, a BR-381 ficou fechada por

sete horas. A BR-381 Norte, não a BR-381 em direção à sua Betim, presidente, que é

duplicada, mas em direção a João Monlevade. Ela ficou fechadas por sete horas por

causa de um acidente em Caeté. Houve vários acidentes nesta semana, e, há pouco,

mais um acidente na BR-040. O deputado Glaycon Franco deve estar se preparando

para ir ao Alto Paraopeba, mas talvez tenha de esperar um pouco porque a BR-040

está parada neste momento por causa de um acidente entre um caminhão e uma

carreta. Deputado Ivair Nogueira, nosso presidente, Minas Gerais está abandonada.

O governo federal abandonou Minas Gerais. As pessoas entram nas nossas estradas

e não sabem se chegarão ao destino nem se permanecerão vivas. Outro dia voltei do

Rio de Janeiro e fiquei impressionado com a BR-040. É um verdadeiro escândalo o

que  está  acontecendo.  O  deputado  Duarte  Bechir  citou  a  retirada  de  vários

empreendimentos de Minas Gerais, mas quero citar especialmente isso. Minas Gerais

tem  na  produção  industrial  e  agrícola  sua  grande  força  e  necessita  muito  das

estradas para o seu escoamento. As nossas estradas federais ainda são as mesmas

que  Juscelino  Kubitschek  deixou.  É  claro  que  temos  a  diferença  na  BR-381  -

Fernando Henrique duplicou de Betim até  São Paulo,  aproximadamente 600km -,

mas as outras estão da mesma maneira de quando um caminhão carregava apenas

7t. Hoje, no entanto, carregam cerca de 50t. Nesse acidente ocorrido agora na BR-

040, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está fazendo o atendimento. Esta

Casa realizou o ciclo de debates Siga Vivo - Pelo Fim da Violência no Trânsito -, e o

Observatório de Trânsito disse que custa cerca de R$150.000,00 a morte de uma

pessoa na estrada e R$70.000,00 uma pessoa acidentada. Estou vendo na internet

que esse caminhoneiro está sendo atendido pelos bombeiros militares, e deve ser

acionado o helicóptero  do  Corpo de Bombeiros  para  trazê-lo até o Hospital  João

XXIII, tudo a expensas do governo de Minas Gerais, um acidente ocorrido em uma
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rodovia federal. Por isso a Federação é tão importante, por isso tantos deputados e V.

Exa., tão experiente porque foi prefeito, sabem como é importante a Federação, como

é importante o dinheiro arrecadado em Betim e Belo Horizonte que vai retornar para

Brasília.  Com  esse  dinheiro,  devem  ser  feitas  as  obras  nas  estradas  e  a  sua

duplicação.  Minas  Gerais  precisa  fazer  o  escoamento  da  produção,  mas  não

consegue justamente pela falta de estradas. Esta semana foi impressionante, pois

acompanhei,  Sr.  Presidente,  deputados  e  telespectadores  da  TV  Assembleia...

Durante a semana, esses acidentes foram impressionantes, porque temos algumas

situações nas nossas estradas em que o tráfego fica parado durante mais de sete

horas ou  um dia  inteiro,  com produtos perecíveis,  famílias  com crianças,  etc.  Na

terça-feira,  por exemplo, aconteceu um acidente na BR-040 entre um caminhão e

dois carros. A BR ficou parada, pois o acidente aconteceu às 18 horas, e ninguém

mais conseguiu transitar pela estrada. Durante a semana, fui anotando todos esses

acidentes. Houve um acidente gravíssimo no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, por

onde escoam as produções e que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro e este com

Brasília.  Enfim,  ficou  tudo  parado.  Encerrando,  quero  também  comentar  o  que

aconteceu em São Paulo, com um vereador da Igreja Evangélica Bola de Neve, uma

igreja de jovens. O prefeito Haddad, do PT de São Paulo, que está aumentando o

IPTU na cidade, retirou esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça, e à noite

foi fechada a Igreja Bola de Neve. Não faltava mais nada para o PT, faltava só fechar

uma  igreja,  e  agora  conseguiu.  Sr.  Presidente,  agradeço  e  solicito,  dada  a

inexistência de quórum, o encerramento, de plano, da reunião.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, pela ordem.

O  presidente  -  Deputado  João  Leite,  indago  de  V.  Exa.  se  retira  o  pedido  de

encerramento para que possa conceder questão de ordem à deputada Maria Tereza

Lara.

O deputado João Leite - Com muito prazer, retiro o pedido para que a deputada

Maria Tereza Lara possa se manifestar.

O presidente - Com a palavra, pela ordem, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Obrigada.  Deputado  João  Leite,  estava  aqui

pensando no Siga Vivo, no Siga Vivo II, de Zé Carneiro. O José Geraldo está aqui
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para publicamente lembrar a importância do trabalho desta Casa e a situação grave

que  vivemos  no  Brasil  inteiro.  São  42  mil  mortes  por  ano,  tanto  nas  estradas

estaduais quanto nas federais. É um problema generalizado e grave. Precisamos unir

esforços.  Por  estes  dias,  ouvi  a presidenta  Dilma falando de investimento  em via

férrea. Por décadas, o Brasil não investiu em via férrea. Estamos pagando um preço

muito alto por isso. São inúmeras mortes, além dos sofrimentos. Investimento que

poderiam ser utilizados em políticas de prevenção na saúde são usados para cuidar

dos acidentados. A sociedade como um todo está permitindo essa violência. Deixo

esse  registro  e  mais  uma  vez  solicito  que  continuemos  nesta  Casa  discutindo,

contribuindo e propondo medidas. É preciso ir a Brasília e unir  esforços para que

possamos  reduzir  drasticamente  a  violência  no  trânsito,  que  é  muitíssimo  grave,

deputados João Leite, Ivair Nogueira, Duarte Bechir e Glaycon Franco. Precisamos

unir esforços para mudar esse quadro, que é realmente muitíssimo grave. Estamos

vendo, todos os dias, não só os problemas das motos, mas também os das carretas.

Jovens despreparados, com salários baixos, estão nas estradas. Sabemos que o bem

maior  que  temos  é  a  vida.  Não  podemos  permitir  isso.  Deixo  de  público  uma

solicitação ao nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro, que tem aberto nossa Casa

a todos os debates.  Esta Assembleia tem sido referência de participação popular.

Precisamos  retomar  esse  debate  específico,  para  o  qual  convidamos  todos  os

parlamentares. Outro assunto foi aqui colocado, deputado Ivair Nogueira, que preside

esta reunião. Quanto à Apae, a informação que possuo é que já temos emenda de

um parlamentar para acabar com esse problema de recursos para Apae. Estive em

uma  audiência  pública,  onde  estava  também  o  deputado  Elismar  Prado.  Somos

favoráveis  às  Apaes.  Defendemos  essas  entidades,  que  têm  prestado  serviços

relevantes  por  muitos  anos.  Certamente  temos  informações  precisas  de  que  os

recursos não serão retirados para que as Apaes continuem seu trabalho. Agradeço ao

deputado Ivair  Nogueira pela oportunidade da fala e ao deputado João Leite,  que

retirou o pedido de encerramento. Como parece que ninguém mais deseja falar, peço

encerramento, de plano, da reunião. Reitero o pedido de encerramento do deputado

João Leite. Obrigado.

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões;  informa ao Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto nove emendas do deputado Fred Costa, que receberam os

nºs 1 a 9, e duas do governador do Estado, que receberam os nºs 10 e 11, as quais

foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 540/2013, publicada em 9/10/2013, e

um substitutivo do deputado Fred Costa, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas e o substitutivo à Comissão

de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor das emendas e do substitutivo apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2° - 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 os repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, os legados, as contribuições e as 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 n° 10.741, de 1° de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei

Federal n° 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
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estadual por crimes previstos na Lei Federal n° 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.

§ 1° - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do Imposto de Renda, nos termos da Lei Federal n° 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2°  -  Na  hipótese  de  extinção  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio reverterá ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art.  3° - 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.  4°  -  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 n° 10.741, de 2003.

Art. 5° - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1°

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1° - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e das entidades a que se refere o

caput a entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2° - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentarias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 6° - A gestão do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso e a fixação de critério

para a destinação de seus recursos é de competência do Conselho Estadual do Idoso
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- CEI.

§  1°  -  Não  será  destinada  remuneração  ao  Conselho  Estadual  do  Idoso  em

decorrência da gestão do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 2° - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para despesas com pessoal ou custeio dos órgãos e das 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. 5° da Lei

Complementar n° 91, de 2006.

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  n°  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 com o 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 § 1° do art.

5°, atualizados monetariamente.

Art.  12 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos do art. 5°, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “do idoso” pela expressão “da pessoa idosa”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.
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Fred Costa

Justificação: A substituição proposta em todo o texto do projeto de lei justifica-se por

a  considerarmos  mais  adequada,  considerando  que  a  expressão  “pessoa  idosa”

abrange todos os cidadãos idosos.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 1° do art. 5° a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

§ 1° - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer  por  transferência  voluntária  ou  outro  tipo  previsto  em  lei,  na  forma  de

regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

Justificação: A nova redação do parágrafo objetiva ampliar o leque de possibilidades

de  destinação  dos  recursos,  visando  a  maior  comodidade  e  democratização  do

processo de obtenção de recursos para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 7° o seguinte inciso:

“Art. 7º - (…)

- entidade da sociedade civil organizada representante de pessoa idosa.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

Justificação:  A  inclusão  de  uma  entidade  da  sociedade  civil  organizada

representante  da  pessoa idosa na  composição  do  Grupo Coordenador  do  Fundo

Estadual  dos  Direitos  do  Idoso  pretende  tornar  mais  democrática  a  sua  gestão,

garantindo a esse público uma representatividade proporcional frente à participação

dos entes públicos.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … - Caberá ao Conselho Estadual do Idoso ratificar  todas as deliberações

relativas  à  destinação dos  recursos  alocados  no Fundo  Estadual  dos  Direitos  do

Idoso, sendo facultado revogar a referida deliberação quando considerada contrária
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às políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas para a pessoa idosa no

âmbito do Estado.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 5

Dê-se ao caput do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - Poderão receber recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, para

aplicação em programas e ações que atendam às finalidades dispostas no art.  1º

desta lei, os órgãos e as entidades da administração pública estadual, os municípios

e  entidades  da  sociedade  civil  organizada  cuja  natureza  seja  específica  para

execução de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 6

Dê-se aos incisos II e III do art. 6° a seguinte redação:

“Art. 6° - (...)

II - dois agentes executores;

III - dois agentes financeiros;”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 7

Dê-se ao § 2° do art. 7° a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

§  2°  -  A  presidência  do  grupo  coordenador  do  Fundo  será  exercida  pelo

representante da Sedese em conjunto com o Conselho Estadual do Idoso.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8º - O gestor e o primeiro agente financeiro do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso  é  a  Sedese,  competindo-lhe  o  exercício  das  atribuições  definidas  na  Lei
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Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento, e o segundo agente financeiro é o

Conselho Estadual do Idoso - CEI.

Parágrafo  único  -  Não será  destinada  remuneração à  Sedese nem  ao  CEI  em

decorrência do exercício das competências de administração do Fundo Estadual dos

Direitos do Idoso.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 9

Dê-se ao caput do art. 9º a seguinte redação:

“Art.  9º  -  Serão  agentes  executores  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso

qualquer órgão ou entidade do governo estadual que executar políticas que atendam

ao disposto no art. 1º desta Lei e o Conselho Estadual do Idoso - CEI.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 10

Acrescente onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Cabe ao Conselho Estadual do Idoso o controle do Fundo de que trata

esta lei,  sem prejuízo daquele exercido pelos demais órgãos de controle interno e

externo.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Governador do Estado.

EMENDA Nº 11

Dê-se a seguinte redação aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 8º:

“Art. 8º - (…)

§ 1º - A gestão de que trata o caput será desenvolvida em conjunto com o Conselho

Estadual do Idoso, cuja atuação consiste na definição de prioridades, sem prejuízo

das competências estabelecidas pela Lei nº 13.076, de 20 de janeiro de 1999.

§ 2º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 3º - 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
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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.”.

Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013.

Governador do Estado

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/9/2013

Às 15 horas, comparecem na Câmara Municipal de Ituiutaba os deputados Elismar

Prado (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco

Minas sem Censura) e Zé Maia (substituindo a deputada Luzia Ferreira, por indicação

da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes  também a  deputada  Liza  Prado  e  o  deputado  Romel

Anízio. Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, 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.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz Pedro Corrêa do

Carmo,  prefeito  municipal  de  Ituiutaba;  Gustavo  Medeiros,  assessor  de  Gestão

Estratégica,  representando  o  Sr.  Alexandre  Silveira,  secretário  de  Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana;  e  Maurício  Cassimiro,  assessor  de

Integração da Secretaria de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de

Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado

Elismar Prado, e a deputada Liza Prado, coautores do requerimento que deu origem

ao debate, tecem suas considerações iniciais.  Logo após, passa-se a palavra aos
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Duilio  de  Castro  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante 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 4.508, 4.519 e 4.520/2013 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.502, 4.509 e 4.525/2013

(Luiz  Henrique);  4.503,  4.507,  4.511,  4.512  e  4.523/2013  (André  Quintão);  4.504,

4.506, 4.510, 4.513 e 4.524/2013 (Duílio de Castro); 4.494, 4.499, 4.500 e 4.501/2013

(Sebastião Costa); 4.498, 4.505, 4.517, 4.522 e 4.518/2013 (Gustavo Perrella); 4.495,

4.496,  4.497  e  4.514/2013  (Leonídio  Bouças);  4.226/2013  (Sebastião  Costa,  em

virtude  de  redistribuição).  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

juridicidade, legalidade e constitucionalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.411/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição).

Neste  momento  registra-se  a  presença do deputado  Luiz  Henrique  e  a  saída  do

recinto do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Projeto de Lei Complementar nº 36/2013

e os Projetos de Lei nºs 3.742/2013, 3.008/2012 e 3.999/2013 são retirados da pauta,
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atendendo-se a requerimento, os dois primeiros do deputado Dalmo Ribeiro Silva e

os  dois  últimos  do  deputado  André  Quintão,  aprovados  pela  comissão.  Após

discussão e votação, são aprovados os pareceres, no 1º turno, que concluem pela

juridicidade,  legalidade  e  constitucionalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  575/2011,

3.792/2013,  3.675/2012,  3.730  e  4.015/2013,  os  quatro  primeiros  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: deputado André Quintão, e os três últimos em virtude de

redistribuição); 1.968/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Duílio de

Castro);  3.874/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Sebastião

Costa); 4.046/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique, em

virtude de redistribuição); 4.342 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.428/2013 (relator:

deputado Dalmo Ribeiro  Silva  -  pareceres lidos pelo  deputado André  Quintão).  O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.872/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado Luiz

Henrique. São convertidos em diligência ao DER e à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o Projeto de Lei nº 2.901/2012; ao autor e à

Seplag o Projeto de Lei nº 4.461/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); à Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis o Projeto de Lei nº 2.965/2012; à Secretaria de

Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 4.060/2013 (relator: deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição); à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o Projeto de

Lei  nº 4.373/2013;  e ao autor e à Seplag o Projeto de Lei  nº 4.455/2013 (relator:

deputado Dalmo Ribeiro Silva - requerimentos lidos pelo deputado Sebastião Costa).

Após discussão e votação, são aprovados os pareceres, no 1º turno, que concluem

pela  antijuridicidade,  ilegalidade  e  inconstitucionalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.674/2012 e 4.235/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, o primeiro em virtude de

redistribuição) e 4.431/2013 (relator: deputado André Quintão). Na fase de discussão

do parecer do relator, deputado Sebastião Costa, que conclui pela antijuridicidade,

ilegalidade e inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 4.226/2013, no 1º turno, o

presidente defere o pedido de vista do deputado Luiz Henrique. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
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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  4.416,  4.452,  4.117  e

4.425/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  os  dois  primeiros  em  virtude  de

redistribuição); 4.422, 4.445, 4.450 e 4.463/2013 (relator: deputado Duílio de Castro);

4.424,  4.444,  4.447,  4.453  e  4.464/2013  (relator:  deputado  André  Quintão);

4.432/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); e 4.446/2013 (relator: deputado Dalmo

Ribeiro Silva - parecer lido pelo 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 pedidos de

informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único  do  Regimento  Interno,  aos

autores  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.459,  4.460,  4.465,  4.466  e  4.467/2013,  e  à

Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais para que preste informações

sobre o Projeto de Lei nº 4.462/2013. 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, 1º de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Leonardo  Moreira,  Rogério  Correia  e  Juarez Távora,  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

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,  publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre

parênteses: comunicação do deputado Ivair Nogueira (4/9/2013); e ofícios dos Srs.

Ronaldo Cardoso Alves, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de



1072
____________________________________________________________________________

Minas  Gerais  (14/9/2013);  Gilson  Coleta  Barbosa,  vice-presidente  da  Câmara

Municipal de Nanuque (21/9/2013); e Tadeu José de Mendonça, ex-prefeito municipal

de Três Pontas (26/9/2013); e dos seguintes e-mails de cidadãos, encaminhados por

meio  do Fale  com a  Assembleia:  das Sras.  Wilma Souza em que  manifesta  sua

preocupação como servidora  concursada da Minas Gerais  Serviços -  MGS -  com

relação à  parceria  público-privada que envolve  a  entidade;  Paula  Tavares Barone

Oliveira em que questiona a legalidade da Lei nº 100, de 2007; e Márcia Cristina em

que solicita que os deputados discutam a carreira do magistério de maneira geral, e

não somente a situação dos professores; e dos Srs. Eduardo Araujo em que pede a

aprovação da nova Lei Orgânica da Polícia Civil; Lúcio Henrique Castorio de Carvalho

em que denuncia supostos abusos sofridos por gestores fazendários no âmbito da

Secretaria de Fazenda; Tiago Gomes em que pede informações sobre irregularidades

nas  contratações da MGS;  Valter  Brandão de Siqueira em que solicita  apoio dos

deputados para a mudança da carga horária de servidores, impedidos pelo Decreto nº

44.410, de 2006; Walter Carvalho Correia em que pede esclarecimentos a respeito da

aplicação da Lei nº 20.536, de 2012, que criou 129 cargos de oficial do Ministério

Público,  sob a  alegação de que as nomeações  não estão  seguindo o  critério  de

adequar o quantitativo de servidores à demanda; Jefferson Rodrigues dos Santos em

que  pede  a  efetivação  dos  agentes  penitenciários  nos  mesmos  moldes  do  que

ocorreu  com  outros  servidores  do  Estado;  Giulianno  Rossi  Menezes  em  que

questiona o motivo de o Projeto de Lei nº 3.507/2012 estar aguardando a apreciação

desta comissão desde março de 2013; Leonardo Batista Amancio em que denuncia

irregularidades em secretaria municipal de Lagoa Santa e pede providências desta

Casa;  e  Ralph  Alves  sugerindo  que,  com  a  extinção  do  Cetec,  seja  dada  aos

servidores dessa entidade a possibilidade de optar por serem transferidos para outro

órgão que não a Secretaria  de Estado de Meio Ambiente.  Retira-se da reunião o

deputado  Inácio  Franco.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  no 1º  turno,  Projetos  de Lei  nºs  333/2011 (Antônio Carlos Arantes)  e

3.795/2013 (Inácio Franco), ambos em virtude de redistribuição. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
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sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do relator,  deputado Leonardo Moreira, que conclui pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2013, o presidente defere o pedido de

vista do deputado Rogério Correia. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

869/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 e 2, e 2.345/2011, 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 5.686 e 5.701/2013. 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 o requerimento do deputado Rogério

Correia  em que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  aumento

salarial  para  o  funcionalismo  público  do  Estado  na  data-base  de  2013,  como

estabelece a Lei de Política Remuneratória. A presidência recebe requerimentos do

deputado Ivair Nogueira (2) em que solicita seja encaminhado ao diretor-presidente

da Copasa-MG e ao presidente do Conselho de Administração dessa empresa pedido

de  informações  sobre  os  motivos  de  não  ter  sido  adotada  a  modalidade  de

concorrência internacional na licitação para a contratação de parceria público-privada

para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio Manso e para a

prestação de serviços. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, amanhã, dia 2 de outubro, às 15 horas, com a finalidade de apreciar o

parecer  para  1º  turno  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  37/2013,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Antônio Carlos Arantes - Leonardo Moreira - Rogério

Correia.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM



1074
____________________________________________________________________________

1º/10/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

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,  por

unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.528/2011,  4.115,  4.345,  4.371,  4.372  e

4.380/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.540, 5.563 e 5.594/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.703,  3.988,  4.139,  4.196,

4.216, 4.225 e 4.246/2013. 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  do  deputado

Marques Abreu (3) em que solicita seja realizada visita às dependências do Centro de

Treinamento  Esportivo,  situado  em  Belo  Horizonte,  para  conhecer  as  novas

instalações e acompanhar a execução das obras de construção dos novos módulos;

seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas voltadas para o

lazer, o esporte e a cidadania, visando melhorar o acesso e a utilização de espaços

públicos para a prática de atividade física; e seja realizada audiência pública para

debater as políticas públicas esportivas em conjunto com as federações. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tiago Ulisses - Tenente Lúcio.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Carlos Pimenta e Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Pompílio Canavez, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina

apreciar a matéria constante da pauta, a receber o Sr. Edésio Fernandes e outros

convidados, com a finalidade de debater assuntos de direito urbanístico, e a deliberar

sobre proposições da Comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Maria Del Mar Jordá Poblet, diretora de meio ambiente do

Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-MG - e do Sindicato dos Arquitetos de Minas

Gerais  -  Sinarq  -  ;  e  os  Srs.  Sandro  Veríssimo  Oliveira  de  Miranda,  diretor  de

regulação metropolitana da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte,  Edésio  Fernandes,  doutor  em  direito,  José  Abílio  Belo  Pereira,

arquiteto urbanista e assessor  da presidência do Crea-MG, e Roberto Monte-Mor,

coordenador do Plano Diretor Metropolitano elaborado pela Universidade Federal 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.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. A requerimento do deputado Carlos Pimenta,

aprovado  pela  Comissão,  é  adiada  a  votação  do  Requerimento  nº  5.688/2013.

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, 7 de agosto de 2013.
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Pompílio Canavez, presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

2/10/2013

Às  10h15min,  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, João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (substituindo o

deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

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 ouvir a Sra. Adilza Condessa Dode, diretora e consultora

da empresa MRE Engenharia, que discorrerá sobre os problemas de saúde causados

pela radiação das antenas usadas nos serviços de telefonia móvel,  e  comunica o

recebimento  de  correspondência  encaminhada  pelo  Sr.  Renato  Gomes,  diretor

regional da empresa Vivo Minas, em resposta ao Ofício nº 015/2013, desta comissão.

O presidente comunica que foram recebidos através do Sistema de Interação com o

Cidadão - SIC - 58 e-mails, os quais encaminha da seguinte forma: 36 e-mails de

comentários e sugestões à consultoria da Casa, para análise e aproveitamento na

elaboração do relatório  final,  e  23 de reclamações, encaminhados ao Sr.  Marcelo

Barbosa,  coordenador  do  Procon  Assembleia,  para  as  providências  cabíveis.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Adilza

Condessa Dode, diretora e consultora da empresa MRE Engenharia, que é convidada

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 à convidada, para que faça sua exposição. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida sua finalidade,

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.
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Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às  9h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, 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 enaltecer o trabalho da delegada Lorena Vaz de Melo e das

equipes de policiais  das delegacias  de  Nova Lima,  Ouro  Preto,  Itabirito,  Mariana,

Pedro  Leopoldo,  Sabará  e  Vespasiano  que  participaram  da  captura  de  quadrilha

especializada  em  furtos  a  residências  nos  Bairros  Belvedere  e  Vila  da  Serra,

localizados  nos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Nova  Lima,  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Sebastião de Faria Gomes,

presidente da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, manifestando a satisfação com

a organização e plenitude da audiência pública feita pela comissão naquela cidade,

quando  foram  abordados  inúmeros  problemas  sociais  e  buscadas  soluções;  do

deputado  André  Quintão,  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular,

convidando  esta  comissão  para  participar  de  audiência  pública  no  dia  9/10/2013,

quarta-feira,  às  14  horas,  em  Divinópolis,  para  debater  a  redução da  maioridade

penal;  da  Sra.  Vilma Fátima Amaral,  cidadã,  solicitando  por  meio  do  Fale  com a

Assembleia ajuda desta comissão para a apuração da morte de seu filho enquanto

estava preso no Presídio Floramar, em Divinópolis; e de ofícios publicados no Diário

do Legislativo,  em 3/10/2013:  dos Srs.  Cláudio  Ribeiro  Prates,  vice-presidente  da

Câmara Municipal de Montes Claros; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe

da Assessoria  Institucional  da PMMG (2);  Fabrício  Shommer Kerber,  delegado de

Polícia Federal; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social.

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 Lafayette de Andrada, que conclui pela
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aprovação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2012, no 1º

turno,  o  presidente  defere o  pedido  de vista  do  deputado Sargento  Rodrigues.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Glória

Maria Ferreira Duarte, delegada regional da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de

Nova Lima, Lorena Vaz de Melo, delegada titular da 4ª Delegacia de Polícia Civil de

Nova Lima; e os Srs. Fernando José de Morais, delegado de polícia, representando o

Sr. Jeferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da

Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  José  Renato  Pereira  Filho,  diretor  da

Associação dos  Amigos  do Bairro  Belvedere,  representando o  Sr.  Ubirajara  Pires

Glória, presidente da associação; Ricardo Michel Jeha, presidente da Associação dos

Moradores do Bairro Belvedere; Márcio Fonseca da Silva, diretor da Associação dos

Empreendedores do Vila da Serra e do Vale do Sereno, representando o Sr. Gilmar

Santos  Dias,  presidente;  Marcelo  Travassos  Coutinho,  inspetor  de  polícia;  Ronan

Gomes Pereira, investigador de polícia I; Joaquim Batista da Silva Filho, investigador

de polícia III; Tiago Lucas Teixeira, investigador de polícia II; e Rafael Flausino de

Figueiredo, Augusto Emanuel de Lima, Eduardo Magalhães Louzada, Hugo Leonardo

Luciano Pinto, Rodrigo Rodrigues da Cunha, Walder Abi-Acl Simões, Warlei Deivson

dos  Santos,  Fernando Aleixo  Marliere,  Moacir  Martins  Lemos,  William de Almeida

Alves, Marcio Hilário Lopes da Costa Júnior, Marco Vicente de Oliveira, Jailson Cabral

de Oliveira, Rodrigo Filardi, investigadores de polícia I, 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. O presidente e os demais deputados procedem à entrega

das manifestações de aplauso aos congratulados. 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

Sargento Rodrigues (14) em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso

aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de  operação  que  culminou  na

prisão  de  três  homens  por  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  em  Três  Marias;  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que
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participaram de operação que culminou na prisão de um homem de 33 anos por

tráfico  de  drogas,  na  Rodovia  Fernão  Dias,  Sul  de  Minas;  seja  encaminhada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão de três homens suspeitos de tráfico internacional de

drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Araxá; seja encaminhada manifestação de

aplauso aos policiais rodoviários federais que participaram de operação que culminou

na  prisão  de  um motorista  que  transportava  droga  em um  fundo  falso  no  banco

traseiro  do  seu  veículo,  em  Pouso  Alegre;  seja  encaminhada  manifestação  de

aplauso  aos  policiais  federais  que  participaram  de  operação  que  culminou  na

apreensão  de  aproximadamente  uma  tonelada  de  maconha  em  um  caminhão

frigorífico, durante operação de combate ao tráfico de drogas, em Antônio Dias; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais  militares lotados na 169ª  CIA

PM/32º  BPM  que  participaram  de  operação  que  culminou  na  apreensão  de

aproximadamente 23kg de maconha em Uberlândia; seja encaminhada manifestação

de aplauso aos policiais rodoviários federais que participaram da operação Copa das

Confederações, que culminou na apreensão de aproximadamente 140kg de droga na

Rodovia  Fernão  Dias;  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais

rodoviários federais que participaram de operação que culminou na apreensão de

10,3kg  de  pasta  base  de  cocaína  e  na  prisão  de  um  motorista  na  BR-364,  em

Ituiutaba;  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários

federais que participaram de operação que culminou na prisão de um homem que

transportava 939 tabletes  equivalentes  a  870kg de  maconha,  na  Rodovia  Fernão

Dias; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais

que participaram de operação que culminou na prisão de um motorista de 22 anos

que transportava droga em uma caminhonete, em Pouso Alegre; seja encaminhada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  de

operação que culminou na prisão em flagrante de um motorista com 19kg de cocaína,

no Município de Salinas; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais

civis  lotados na Delegacia de Polícia Civil  de Rio Vermelho,  pela participação em

operação que culminou na prisão de Wagner de Paula Lima e Rosângela de Paula

Lima,  participantes da  tentativa  de  homicídio  contra  o  policial  militar  Higor  Daniel
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Claudino Camara dos Santos; seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar

pedido de providências para a solução dos abusos e irregularidades ocorridos no 29º

Batalhão de Polícia Militar,  na cidade de Poços de Caldas, e para a melhoria das

escalas de serviço a que estão submetidos os policiais militares daquela unidade;

seja realizada audiência pública desta comissão no Município de Itamarandiba para

debater  a  falta  de  efetivo  policial,  o  aumento  da  criminalidade  local  e  os  graves

deslocamentos de viaturas para o plantão regionalizado no Município de Capelinha;

João Leite, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Cabo Júlio em que solicitam seja

encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de informações sobre os  inquéritos

instaurados para apuração dos crimes praticados durante a Copa das Confederações

em  Belo  Horizonte  e  sobre  ocorrências  protagonizadas  por  adolescentes  em

shoppings situados na Capital; João Leite, André Quintão e Zé Maia em que solicitam

seja realizada audiência pública conjunta das Comissões de Segurança Pública, de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Participação Popular, no Município de

Uberlândia, para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício

2014, no âmbito da rede de defesa e segurança; João Leite, Sargento Rodrigues e

Cabo Júlio (4) em que solicitam seja realizada audiência pública desta comissão para

debater o aumento do número de acidentes de trânsito em Minas Gerais, causados

por  adolescentes; seja realizada audiência pública desta comissão para debater a

venda de videogames que estimulam atos violentos; seja realizada audiência pública

desta comissão para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício

2014, no âmbito da rede de defesa e segurança; seja realizada audiência pública

desta  comissão  para  debater  a  atuação  das  Polícias  Civil  e  Militar  em  face  das

restrições geográficas de batalhões e delegacias na Região Metropolitana de Belo

Horizonte; João Leite e Cabo Júlio em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Defesa Social o relatório da visita desta comissão à cadeia pública de

Carmo do Cajuru para conhecimento e para tomada de providências de assunção da

referida  cadeia  pela  Subsecretaria  de  Administração  Prisional  e,  assim,  para  a

liberação  dos  policiais  civis  e  militares  da  guarda  dos  presos.  Foi  recebido

requerimento do deputado Leonídio Bouças em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão no Município de Monte Carmelo para discutir o aumento da
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criminalidade na região. Aprovado relatório da visita desta comissão à cadeia pública

de  Carmo  do  Cajuru,  no  dia  20/9/2013,  para  verificar  as  condições  em  que  se

encontram  os  presos  e  as  instalações.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública

Local visitado: Cadeia Pública de Carmo do Cajuru

Apresentação

Em 20/9/2013 foi realizada, em Carmo do Cajuru, a 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública, com o objetivo de debater sobre a segurança no

município e região. Nessa audiência, foi aprovado requerimento dos deputados João

Leite,  Dalmo Ribeiro Silva e Neider Moreira para visitar,  ao término da reunião,  a

cadeia  pública  de  Carmo do  Cajuru,  a  fim  de  verificar  as  condições  em  que  se

encontram os presos e a situação das instalações.

Participaram da visita os deputados João Leite, presidente da comissão, e Dalmo

Ribeiro Silva. Também estiveram presentes o deputado federal Domingos Sávio; José

Clarete Pimenta, prefeito municipal de Carmo do Cajuru; Sebastião de Faria Gomes,

presidente  da  Câmara  Municipal  de  Carmo  do  Cajuru;  Domingos  Sávio  Calixto,

delegado de Polícia Civil de Carmo do Cajuru; Marcelo Carlos da Silva, comandante

do 23º Batalhão da Polícia Militar; Donisete José da Silva, comandante do Pelotão da

Polícia Militar de Carmo do Cajuru; e Douglas Guimarães Lima, comandante da 142ª

Companhia da Polícia Militar de Divinópolis.

Relato

A comissão foi acompanhada no decorrer da visita pelo Sr. Domingos Sávio Calixto,

delegado  responsável  pela  unidade  prisional,  que  prestou  os  esclarecimentos

solicitados, confirmando, inclusive, a superlotação na cadeia.

Os  deputados  constataram que  a  cadeia  funciona em uma pequena  casa,  que

conta  com somente  quatro  quartos,  adaptados  e  utilizados  como celas.  Segundo
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informações  prestadas  pelo  delegado,  na  data  da  visita  a  cadeia  acautelava  54

detentos  -  entre  presos  provisórios  e  em  cumprimento  de  pena  -,  número

excessivamente  superior  à  sua  capacidade,  que  é  de  cerca  de  25  presos.

Acrescentou também ser comum a guarda de menores e mulheres e ressaltou que a

estrutura na cadeia é, para além de insuficiente, inadequada para o cumprimento de

penas de privação de liberdade.

Ao vistoriar as celas, a comissão verificou que uma delas abriga 14 presos, que

dividem oito colchonetes espalhados pelo chão. Além das severas privações no que

toca às condições de descanso e higiene dos presos, geradas pela superlotação, os

detentos reclamaram da ausência de banho de sol e da falta de colchões para todos,

bem  como  da  inexistência  de  assistência  médica  e  jurídica.  Além  das  celas,  os

deputados inspecionaram as demais dependências da cadeia, inclusive a área na

qual  funciona  o  projeto  Oficina  com  Arte,  uma  pequena  fábrica  onde

aproximadamente  10  presos  trabalham  na  produção  de  peças  para  a  indústria

moveleira do município.

Ainda segundo o delegado Domingos Sávio Calixto, foram disponibilizados cinco

agentes penitenciários para o município. Diante desse quantitativo, insuficiente, tem

ficado a cargo das Polícias Civil e Militar a responsabilidade de guarda e escolta dos

presos, situação que vem comprometendo sobremaneira o exercício das atividades

típicas da Polícia Civil. O delegado lembrou que os poucos policiais civis lotados em

Carmo do Cajuru têm se desdobrado para exercerem, a contento, ambas as funções:

o trabalho investigativo e as atividades inerentes ao acautelamento dos detentos.

A comissão também verificou que o prédio em que funciona a cadeia localiza-se em

área  central,  tipicamente  residencial,  de  Carmo  do  Cajuru.  A  entrada  e  outras

instalações do imóvel podem ser vistas pela população do entorno e vice-versa. De

acordo com o delegado e outras autoridades presentes à visita, a falta de estrutura,

bem  como a  localização da cadeia  tem  preocupado  os  moradores  do  município,

ampliando o sentimento de insegurança na cidade.

A necessidade de retirar a cadeia da responsabilidade das Polícias Militar e Civil foi

um  dos  pontos  marcantes  da  visita.  As  autoridades  presentes  ratificaram  que  a

solução dos problemas está na transferência dos presos para o Presídio Floramar,
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em  Divinópolis,  ou  na  imediata  assunção  da  cadeia  pela  Subsecretaria  de

Administração Prisional, da Secretaria de Defesa Social. Tais medidas propiciariam,

de um lado, o adequado acautelamento dos detentos, e, de outro, a liberação dos

policiais  civis  e  militares  para  o  exercício  de  suas  atribuições  típicas.  Com  a

transferência,  ressaltaram  as  autoridades,  seria  possível  contar  com  o  efetivo

completo dos policiais da cidade, os quais atualmente são onerados com a realização

da escolta e vigia dos presos.

Conclusão

A  Comissão  de  Segurança  Pública  constatou  como  principais  problemas  a

superlotação na cadeia pública de Carmo do Cajuru; as graves dificuldades de gestão

do estabelecimento prisional; o acúmulo de funções imposto às Polícias Civil e Militar

no  município;  bem  como a  localização  inadequada  da  unidade,  em  área  urbana

residencial, com a consequente exposição da população local a riscos.

Diante disso, os deputados se comprometeram a levar a situação verificada durante

a visita ao conhecimento do governo do Estado, bem como propor,  como medida

imediata,  o  remanejamento  para  Carmo  do  Cajuru  de  agentes  penitenciários  do

Município de Divinópolis, especificamente lotados no Presídio Floramar, de forma a

assumirem as tarefas inerentes à guarda dos presos.

Além disso, foram aprovados pela comissão requerimentos de encaminhamento de

ofícios  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  e  ao  Superintendente  de

Administração Prisional  solicitando providências para a assunção,  com a urgência

possível, da cadeia pública, visando, especialmente, à liberação dos policiais militares

e civis das funções de guarda dos presos, com consequente melhoria das atividades

de  policiamento  ostensivo  e  investigativo  na  região,  bem  como ao  Secretário  de

Estado de Defesa Social,  ao  Comandante-Geral  da  Polícia Militar  e ao  Chefe  da

Polícia Civil solicitando providências para ampliar o efetivo das Polícias Militar e Civil

em Carmo do Cajuru.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.511/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe 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 Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.511/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim Inconfidência, com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo o desenvolvimento social da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  projetos  de  caráter  social,

educacional, cultural e desportivo; representa e defende os direitos dos cidadãos da

comunidade; mantém casa de apoio para idosos e pessoas que necessitem de abrigo

provisório.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação de Apoio

aos Idosos do Bairro Jardim Inconfidência, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  n° 2.511/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.654/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas

de Baixo- Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.654/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  de  Macaúbas  de  Baixo  -  Acomab  -,  com  sede  no

Município de Bonfim, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente, que tem como escopo promover o desenvolvimento da comunidade.

Com  esse  propósito,  entre  outras  ações,  a  instituição  promove  atividades

econômicas, culturais, desportivas e assistenciais; representa a comunidade perante

órgãos públicos e privados no atendimento de suas reivindicações;  busca realizar

melhorias na área rural.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária dos

Moradores de Macaúbas de Baixo em favor dos moradores do Município de Bonfim,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.654/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.362/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.362/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Habitacional  Nova  Terra  de  Governador  Valadares,  com  sede  no  Município  de

Governador  Valadares,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter beneficente, que tem como escopo zelar pelos cidadãos dessa localidade,

priorizando  a  melhoria  nas  áreas  de  moradia,  saúde,  educação,  lazer  e  meio

ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  luta  pelos  direitos  dos  associados  que  não

possuem moradia, garantindo-lhes a participação nos projetos de política habitacional

urbana, além de buscar recursos para a construção de casas populares.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela associação nesse município,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.362/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  os  policiais  rodoviários  militares  que  participaram  da

operação que apreendeu 2.408,5kg de maconha próximo a Frutal (Requerimento nº

5.437/2013, do deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Polícia Civil pela operação que apreendeu 1.124,2kg de

maconha em Pedro Leopoldo (Requerimento nº 5.443/2013, do deputado Leonardo

Moreira);

de  congratulações  com  a  Juventude  Nacional  do  PMDB  pelo  empenho  na
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aprovação do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 4.529/2004, que institui o

Estatuto da Juventude (Requerimento nº 5.540/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Esportes

de Contagem pela realização da 8ª Corrida João César de Oliveira (Requerimento nº

5.563/2013, da deputada Liza Prado);

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

(Requerimento nº 5.590/2013, do deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº 5.594/2013, do deputado

Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações com o  Jornal  dos  Lagos,  de Alfenas,  pelos  30  anos  de sua

fundação (Requerimento nº 5.595/2013, do deputado Pompílio Canavez);

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 (Requerimento

nº 5.604/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº  5.689/2013,  do deputado

Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.695/2013, do deputado Cabo Júlio);

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

duas  pessoas  e  na  apreensão  de  um  menor,  11kg  de  maconha  e  três  veículos
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(Requerimento nº 5.697/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.700/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de aplauso aos policiais federais que participaram de operação que culminou no

desmembramento de uma quadrilha especializada em tráfico internacional de armas

(Requerimento nº 5.763/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais federais que participaram de operação que culminou no

desmembramento de quadrilha envolvendo empresários,  servidores públicos e ex-

prefeitos, a qual desviava dinheiro público, chegando ao valor de R$400 milhões de

reais (Requerimento nº 5.765/2013, da Comissão de Segurança Pública);

Solicita seja encaminhado à Secretaria de Transportes moção de repúdio pelo não

comparecimento de representantes dessa secretaria na reunião de audiência pública

realizada pela Comissão de Transporte em 4/9/2013 com a finalidade de debater a

realidade das instituições rodoviárias (Requerimento nº 5.775/2013, da Comissão de

Transporte);

Solicita seja encaminhada ao Dnit manifestação contrária à cobrança de pedágio na

BR-050,  no trecho entre Araguari  e Uberlândia,  para veículos  emplacados nesses

municípios (Requerimento nº 5.791/2013, da Comissão de Assuntos Municipais);

Solicita seja encaminhado à Cemig, com cópias para o governador do Estado e o

presidente da Assembleia Legislativa, manifestação de repúdio pela atitude adotada

por seguranças da Cemig, que impediram que o deputado Rogério Correia avaliasse,

in loco,  a situação dos servidores demitidos que se encontravam acorrentados no

saguão  dessa  empresa  (Requerimento  nº  5.844/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Álvaro

Costa Rezende - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h14min, 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  Antônio Genaro, 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 RC Comunicação pelos 40

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos a tomar  assento  à  Mesa os Exmos.  Srs. Álvaro  Costa

Rezende, presidente da RC Comunicação; Adolpho Resende Netto, diretor da RC

Comunicação; e deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem

a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaria de destacar a presença, nesta solenidade, do jornalista Nestor

de Oliveira, em cujo nome estendemos nossas saudações a todos os comunicadores,
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jornalistas e apresentadores.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Grupo Vianna Musicais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, representando o deputado Dinis Pinheiro,

presidente desta Casa; Sr.  Presidente da RC Comunicação e dileto amigo, Álvaro

Costa Rezende; Sr. Diretor da RC Comunicação, Adolfo Resende Neto; senhores e

senhoras, boa noite. Quero saudar também nossa assessoria, todos os profissionais

de imprensa que aqui estão, de forma geral, o mundo publicitário, que se concentra

nesta noite para esta homenagem que fazemos à RC, especialmente ao nosso caro

amigo.  Queria  saudar  de  forma  muito  especial  aqueles  que,  de  suas  casas,

acompanham  a  transmissão  da  TV  Assembleia,  que  é  feita  para  mais  de  400

municípios no nosso grande e maravilhoso Estado de Minas Gerais. Todos vocês que

de casa nos assistem sejam bem-vindos a esta homenagem.

Quando assisti  ao vídeo tão bonito e tão bem produzido, pensei:  “Meu discurso

perdeu o sentido”.  Esse vídeo é uma bela síntese de tudo aquilo  que a RC, sua

presidência e seus cooperadores têm feito ao longo desses 40 anos.

Quero aproveitar,  usando um pouco do texto que preparamos, para dizer que a

reunião  que  acontece  nesta  Casa  tem  exatamente  essa  proposta  que  todos  os

senhores já conhecem: prestar uma mais do que justa homenagem a uma pessoa

jurídica e, especialmente, a uma pessoa física, porque as duas se confundem. Na

pessoa  jurídica,  homenageamos  a  RC  Comunicação  e,  na  pessoa  física,

homenageamos o nosso querido amigo Álvaro Rezende.

Em razão das turbulências pelas quais o País tem passado ao longo dos anos,

apesar de ultimamente experimentar uma fase mais tranquila da economia, diria que

sobreviver por 40 anos, em qualquer que seja o mercado, meu querido amigo Álvaro,
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é motivo para ser condecorado como herói. Num mercado como o que a RC atua,

creio que ser herói é pouco. Se olharmos para o cenário mineiro das agências de

publicidade, em razão de uma série de situações e acontecimentos, perceberemos

que  poucas  sobreviveram  quando  colocadas  à  prova  em  todos  os  sentidos:

competência, seriedade, transparência e qualidade do serviço prestado. Muito poucas

sobreviveram.

Não  sou  do  mercado  publicitário,  mas,  de  certa  forma,  venho  atuando  na

comunicação  faz  alguns  anos,  e  todos  sabemos  que  hoje  o  eixo  Rio-São  Paulo

dominou,  entre  outras  áreas,  também  a  da  publicidade.  Quando  olhamos  para  o

nosso  estado  e  analisamos  a  importância  das  contas  conquistadas  pela  RC

Comunicação, sabemos que essa conquista é resultado, sem nenhuma sombra de

dúvida, da competência do seu presidente, dos seus diretores e da sua equipe de

trabalho,  com  toda  a  certeza.  Sobreviver  num  mercado  tão  difícil  como  este  e

conquistar boas contas é um ato heroico, repetindo o que já foi dito. Sobreviver por 40

anos poucas empresas conseguirão,  principalmente porque os dados demonstram

que a maioria das empresas morrem no seu nascedouro. Apenas algumas poucas

sobreviventes  conseguem  avançar  um  pouco  mais,  e  só  aquelas  mais  ousadas

conseguem firmar e garantir o seu espaço no mercado e assim chegar aos 40 anos,

como é o caso da RC Comunicação. Não é fácil. Digo isso porque por muito tempo

também militei na área comercial e industrial e sei o quanto de fato é difícil para uma

empresa, num país cuja carga tributária é exorbitante, conseguir sobreviver. É muito

difícil.

Sabemos da importância que a publicidade tem para a economia como um todo.

Não  dá  para  imaginar  o  mercado  sem  a  publicidade.  Pode  parecer  um  pouco

exagerado  o  que  vou  dizer,  mas  o  mercado  e  a  publicidade  são  quase  irmãos

siameses, porque um não vive sem o outro e ambos têm a mesma importância um

para o outro.

E eu dizia, numa entrevista que dei há pouco, ao chegar aqui, uma frase - creio que

o mundo da publicidade deve conhecê-la -, que foi a resposta dada pelo patriarca dos

Rockefeller. Se não me engano, essa pergunta foi feita a Nelson Rockefeller e estou

dizendo aqui o patriarca, mas não sei se, de fato, Nelson Rockefeller é o patriarca da
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família  Rockefeller,  que é  uma família  muito  antiga  nos Estados  Unidos.  Quando

perguntaram a ele: “Se o senhor perdesse toda a fortuna que conseguiu em toda a

sua vida, a ponto de ficar com apenas US$1,00, o que o senhor faria com ele?”. Ele

respondeu: “Eu investiria em publicidade”. Daí vemos a importância da publicidade

para o mercado como um todo.

Eu sei, meu querido e meu dileto amigo Álvaro Rezende, que abrir esta Casa nesta

noite, receber aqui a sua pessoa, receber aqui os seus convidados, poder prestar

esta  homenagem,  é  uma  honra  muito  grande  para  mim.  Estou  verdadeiramente

honrado de ter sido o autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Sei

que é uma singela homenagem que esta Casa presta a uma grande empresa, mas é

papel também desta Casa reconhecer, em nosso estado, aquelas empresas que têm

deixado  uma  marca,  que  têm  imprimido  uma  marca  forte  no  nosso  estado,  na

economia do nosso estado, alavancando nossa economia. E não somente de Minas,

porque todos bem sabemos que as fronteiras já foram há muito ultrapassadas no

trabalho que a RC vem realizando ao longo desses 40 anos. Por isso considero que

esta  homenagem  é  muito  pequena,  dada  a  grandeza  e  a  importância  da  RC,

especialmente  da  sua  pessoa  e  também  dos  seus  colaboradores.  Parabéns  por

esses 40 anos.

Você me disse algo no dia em que tivemos o prazer de almoçar juntos, que me

marcou.  Você  disse:  “Estou  completando  os  40  anos  com  o  mesmo  CGC,  num

primeiro momento, e atualmente CNPJ”. Essa também é uma prova de que, de fato,

você foi capaz de superar, ao longo desses 40 anos, muitas turbulências para chegar

até aqui  com um único número de CNPJ,  coisa rara,  mas, com certeza,  fruto do

trabalho competente que sua empresa vem prestando. Parabéns, parabéns a todos

os seus colaboradores. Que Deus o abençoe e que nos abençoe a todos para que

possamos continuar, cada um de nós, dentro da nossa proposta e do nosso tempo de

existência, a cumprir aquele que é o plano e o propósito de Deus para cada um de

nós. Que Deus nos abençoe, dê-nos saúde e força para podermos continuar. Mais

uma vez, parabéns.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o deputado
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Dinis  Pinheiro,  presidente  da Assembleia  Legislativa,  fará a entrega ao Sr.  Álvaro

Costa  Rezende,  presidente  da  RC  Comunicação,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Fundada em 31

de julho de 1973, a RC Comunicação nasceu de um sonho do seu fundador Álvaro

Costa  Rezende:  transformar  a  forma  de  fazer  comunicação.  Nesses  40  anos  de

existência, a empresa, com criatividade e competência, conquistou todos os prêmios

da propaganda regional e nacional e trabalha para repetir o sucesso em cada um dos

próximos  40  anos.  Nesta  ocasião,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

homenageia seus diretores e colaboradores, em reconhecimento à grandeza dessa

importante empresa de comunicação”.

O presidente - Convido o deputado Vanderlei Miranda e o nosso amigo Adolpho

Resende Netto, diretor da RC Comunicação, para que façam parte da entrega da

placa, que é uma grande honra para a Assembleia.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Álvaro Costa Rezende

Exmo. Sr.  Deputado Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente da Assembleia,  amigo de

longa  data,  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia

Legislativa; Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; senhoras e senhores, boa noite. Esta é uma Casa por

onde  passaram  e  permanecem  grandes  oradores,  como  o  meu  querido  amigo

Vanderlei Miranda, deputado, pastor, brilhante responsável pela Igreja da Lagoinha,

amigo de velha data. Gostaria de fazer uma saudação especial a ele, meu caro amigo

e  autor  do  requerimento  que  deu origem  a  esta  homenagem  que  nos  enche  de

orgulho. Em nome de toda a diretoria e dos funcionários da RC, agradecemos de

coração a lembrança.

Um  estudo  realizado  pelo  Sebrae,  divulgado  recentemente,  mostrou  que  Minas

Gerais  é  o  Estado  onde  as  empresas  mais  sobrevivem  no  Brasil.  A  cada  100

empresas abertas no Estado, 81 permanecem no mercado após dois anos. É a maior

taxa de sobrevivência do País, bem acima da média nacional, que é de 76%. Se os

empresários  brasileiros  penam  para  se  manter  no  mercado  durante  dois  anos,

imaginem só quantos desafios e barreiras tivemos de enfrentar em quatro décadas de



1094
____________________________________________________________________________

história. Conversava com um amigo jornalista ontem, quando foi seu aniversário, que

me disse: “Álvaro, uma agência viver 40 anos em Minas Gerais é como viver 80 anos

em São Paulo. Não conheço nenhuma agência paulista com 80 anos”.

Mas posso dizer hoje que vencemos e estamos prontos para enfrentar quaisquer

dificuldades que estiverem por vir, pois continuaremos sendo uma empresa séria e

que gosta de superar barreiras. Nosso negócio não é um negócio comum, como bem

disse o caro deputado Vanderlei. É uma prestação de serviços diferente, bem atípica.

Todas  as  nuances  do  País,  como  crise  econômica,  inflação,  greves,  trocas  de

governo  e  chuvas  impactam  o  nosso  segmento.  Por  isso,  mais  que  visão

empreendedora, estar com uma empresa de comunicação em plena atividade é um

ato de heroísmo. Não só dos diretores, mas de uma equipe heroica que sua a camisa

para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e alcançar nossos objetivos. Perguntam-

me frequentemente qual o segredo para a longevidade de uma empresa, e respondo:

a chave é a inovação e a criatividade. A RC sempre buscou ser inovadora, desde

seus processos e métodos de trabalho até a busca por equipamentos e profissionais

para acompanhar a rápida evolução tecnológica que vivemos.

Nosso pioneirismo rende boas histórias. Fiz uma viagem a Nova Iorque há bastante

tempo. Naqueles dias haviam lançado um aparelho novo, revolucionário,  chamado

fax. Depois de descobrir o que o tal aparelho fazia e como funcionava, resolvi trazer

um para a agência.  Logo que cheguei  com o  fax,  todos se entusiasmaram, todo

mundo queria usá-lo. Em vão. Como éramos a primeira empresa do mercado a ter

uma geringonça daquela,  ficamos  de mãos atadas,  não  conhecíamos  ninguém a

quem mandar mensagens e ver o fax realmente funcionando. Por isso digo que o

pioneirismo e a inventividade são fundamentais nesse negócio de comunicação, pois

nada se repete, nenhum serviço se repete, nenhum cliente se repete, nenhuma ideia

se repete, nada em uma agência se repete, e, portanto, não podemos parar, nunca.

Por isso estamos vivos até hoje.

Há  muito  tempo,  procurei  um  anunciante,  na  verdade,  prospectei,  procurei  um

possível cliente que tinha uma rede de lojas de venda de tecidos. Era uma família

portuguesa. Procurei o responsável, o líder dos irmãos e lhe falei sobre a nossa área

de comunicação. Ele me disse: “Nosso pai nos ensinou a não fazer propaganda”.
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Eles  fecharam  o  negócio  dois  ou  três  anos  depois.  Temos  de  ser  novos  e  nos

reinventar todos os dias. Por isso, tenho orgulho de afirmar que fomos inovadores

nesses 14.600 dias de história. E preparem-se! Posso afirmar a todos que já comecei

um tratamento de última geração e que estarei com vocês para comemorar os 80

anos da RC Comunicação.

Para concluir, não posso deixar de agradecer a todos os funcionários da RC, aos

atuais e aos mais de 500 profissionais que passaram por aqui, que são a essência, o

nosso coração, e que construíram esta agência, que hoje é uma das mais sólidas do

País. A RC se orgulha de ser uma reveladora de talentos profissionais, e todos, sem

exceção, deixaram sua marca na nossa história. Temos aqui uma ex-funcionária, que

começou na RC e saiu de lá para montar sua agência - uma brilhante agência por

sinal.  Não  podemos  nos  esquecer  também  de  nossos  clientes,  parceiros  e

fornecedores, que acreditam em nosso trabalho e em nossas ideias. Tenho o orgulho

de bater no peito e dizer que não temos só uma empresa, temos uma família sólida,

de muitos membros, e que foi construída harmonicamente ao longo dessas quatro

décadas. Obrigado! Não tenho o dom da oratória.

Palavras do Presidente

Meu  amigo  Álvaro  Costa  Rezende,  Presidente  da  RC  Comunicação;  prezado

Adolpho Resende Netto, diretor da RC Comunicação; e meu amigo e companheiro de

partido, deputado Vanderlei Miranda, que foi muito feliz ao apresentar o requerimento

que deu origem a esta justa homenagem, boa noite. Quero ainda cumprimentar o

empresário  Newton  Cardoso  Júnior,  representando  o  deputado  federal  Newton

Cardoso; o Adriano, que foi o braço direito de um dos homens mais importantes deste

país, o saudoso José Alencar; o Nestor Oliveira, um amigo também; e cada um de

vocês aqui presentes.

A RC Comunicação, cujos 40 anos de existência ora celebramos, é uma agência

pioneira que vem, ao longo de sua história, mudando o panorama da publicidade em

Minas Gerais. Fundada em 1973, a empresa é um modelo de eficiência e pioneirismo.

Tornou-se, ao assumir a conta da Caixa Econômica Federal, a primeira agência de

publicidade do Estado a atender uma conta nacional.  Seu caráter vanguardista foi

evidenciado também pela abertura da RC Brasília, a primeira filial de uma agência
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mineira fora de nosso Estado.

A conquista de prêmios regionais e nacionais e a seleção para integrar festivais no

País e no exterior confirmam a competência e a criatividade da RC Comunicação. Em

2010, a agência era a única do Estado a constar na lista de finalistas do importante

festival de publicidade realizado em Cannes, na França. No mesmo ano, venceu a 4ª

edição do Yahoo! Big Idea Chair, com a campanha “Doe palavras”, concebida para o

Instituto Mário Penna, que atende diariamente mais de 3 mil pessoas com câncer.

Além de receber a maioria dos votos dos jurados, a campanha também conquistou a

maior parte dos votos dos internautas, transformando a RC Comunicação na única

agência fora de São Paulo a ser contemplada com o prêmio.

Em 2013, ano em que comemora quatro décadas de existência, a RC Comunicação

foi eleita, no Prêmio Minas de Comunicação, a agência digital do ano. Destacou-se

como a agência mineira mais premiada pela revista About no prêmio voto popular. A

sede da empresa, que tem localização nobre na capital mineira, no Bairro de Lourdes,

abriga toda a estrutura necessária para a condução de todas as etapas da atividade

publicitária. Além disso, a empresa conta com mão de obra altamente capacitada e

motivada, proporcionando a seus mais de 60 funcionários um ambiente de trabalho

marcado pela criatividade, pela seriedade e pelo respeito.  Aproveito o ensejo para

parabenizar  todos os profissionais  que participam, no dia a dia, da história  dessa

grandiosa empresa.

Em razão de tantos diferenciais,  a agência hoje detém as contas de clientes de

peso,  tanto  do  setor  público  quanto  do  privado.  Atende  a  várias  secretarias  do

governo  de Minas  e  à  prefeitura  de  Nova  Lima.  Entre  seus  clientes  oriundos  da

inciativa privada, encontram-se o Boulevard Shopping, a concessionária Recreio e a

MRV Engenharia.

Boa parte do sucesso alcançado pela RC Comunicação, ao longo dessa trajetória,

se  dá  em  razão  da  atuação  de  Álvaro  Costa  Rezende,  seu  fundador  e  atual

presidente.  Esse  publicitário  competente,  que  hoje  é  reconhecidamente  um  dos

líderes da propaganda brasileira, havia exercido, antes de fundar a RC Comunicação,

o  cargo  de  diretor  comercial  da  TV  Itacolomi.  Participou  também  da  criação  do

Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais e ocupou as posições de
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presidente e vice-presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda.

Esta Casa aplaude a RC Comunicação pelos valiosos serviços prestados a Minas

Gerais  nestas  quatro  décadas,  inserindo nosso  estado  no cenário  da  publicidade

nacional e internacional, e deseja-lhe vida longa e permanente sucesso. Falo aqui

não só em meu nome, mas em nome de todos os deputados  desta  Assembleia,

especialmente do deputado Vanderlei Miranda, autor desse requerimento, e também

do nosso valioso deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia, que hoje não

pôde estar  presente, mas manda-lhe um abraço todo especial,  sabedor que é da

importância que você tem no contexto da comunicação de Minas Gerais e de fora do

nosso estado. Não é à toa que a RC tem esse reconhecimento, não é à toa que ela

tem a competência  e,  a  cada dia que passa,  ganha confiabilidade dos mercados

público e privado, com grandes contas.

Como disse o deputado Vanderlei Miranda, meu amigo, essa singela homenagem

nesta  noite  na  Assembleia  de  Minas  Gerais  é  um  reconhecimento  do  deputado

Vanderlei  Miranda e do povo mineiro para que realmente você fosse, nesta noite,

coroado pelo trabalho profícuo que vem fazendo em prol da comunicação. Nós todos

sabemos: sem comunicação não há a menor condição de sobrevivência. Quem dizia

isso era o nosso Chacrinha, que já falava que quem não se comunica se estrumbica.

Por isso precisamos ter uma grande agência de publicidade. E Minas Gerais tem o

privilégio,  Álvaro,  de  contar  com  sua  competência,  com  essa  grande  agência.

Parabéns pelos 40 anos, extensivo a todos os seus funcionários. Leve o abraço da

Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos mais uma apresentação do Grupo Vianna Musicais, que fará

uma apresentação representando  40  anos  de música  mineira,  em  homenagem  à

trajetória dos 40 anos da RC Comunicação.

- 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 especial de segunda-feira, dia 14, às 20 horas, nos
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termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão.

Está  presente  também  o  Deputado  João  Leite.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: do Sr.  Cláudio Pinto de Paiva Júnior,

presidente da Câmara Municipal de Mateus Leme, pedindo informações da comitiva

que esteve vistoriando a situação da MG- 50, no dia 16/5/2013; e de correspondência

publicada no  Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

Paulo  César  Teodora,  prefeito  municipal  de  Lagoa  da  Prata  (24/8/2013);  Ricardo

Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG (23/8/2013); Alceu José Torres

Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação

(29/8/2013);  Dimas  Fabiano,  deputado  federal  (29/8/2013);  e  Danilo  de  Castro,

secretário de Governo (5/9/2013). 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.  Após discussão e votação nominal,  é aprovado,  em turno

único, por unanimidade, o Projeto de Lei  nº Projeto de Lei  nº 3.731/2013 (relator:

deputado Gustavo Valadares), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs. 5.327, 5.445,

5.468, 5.469, 5.470, 5.471, 5.472,  5.473 e 5.508/2013. 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
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requerimentos dos deputados Fred Costa (5) em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a respeito da situação das obras do Rodoanel Norte, da RMBH;

seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de

informações sobre obras públicas visando à melhoria das condições da MG-290, na

região Sul de Minas Gerais; seja realizada audiência pública para debater o início das

obras do Anel Rodoviário - trechos norte e sul; seja realizada audiência pública para

debater o projeto das obras de melhoria e expansão do metrô, referente ao plano

elaborado pelo governo do Estado; e seja realizada audiência pública para debater a

Resolução  nº  245,  de  27/7/2007,  do  Contran,  que  dispõe  sobre  a  instalação  de

equipamento  obrigatório,  denominado  antifurto,  nos  veículos  novos,  nacionais  e

estrangeiros;  Celinho  do  Sinttrocel  (13)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater a situação do transporte público da Região Metropolitana de

Belo Horizonte; seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas pedido de providências  para reativação da 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 ao secretário de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana pedido  de providências  para  que se

instalem torres de telefonia que atendam aos moradores do Distrito de Quartel do

Sacramento e adjacências, compreendidas por Passa Dez, Palestina, Vista Alegre,

Córrego da Derrubada e Córrego do Areia, no Município de Bom Jesus do Galho; seja

encaminhado  ao  superintendente  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  e

Transportes e ao diretor-presidente da empresa Consol-Espa pedido de providências

para que, no projeto executivo elaborado para a BR-367, o trecho do lote 1 passe o

mais perto possível do perímetro urbano de Salto da Divisa, de forma a viabilizar a

implantação do Projeto Museu do Percurso; seja encaminhado ao superintendente do

Departamento Nacional  de  Infraestrutura e  Transportes  e  ao  diretor-presidente  da

empresa Consol-Espa pedido de providências para que seja incluído no lote nº 1 do

projeto executivo elaborado para a BR-367 os trechos não asfaltados e as pontes

entre os Municípios de Jequitinhonha e Jacinto; seja encaminhado ao secretário de

Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para a expansão do

número de linhas de transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Horizonte,
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Belo Vale e Belo Horizonte, Bonfim e Belo Horizonte, com quadro de horários que

atenda a  população;  seja  encaminhado ao secretário  de  Estado  de  Transporte  e

Obras Públicas pedido de providências para a inclusão no Programa Caminhos de

Minas do trecho de 14 km de terra que interliga os Municípios de Belo Vale e Moeda,

na região central do Estado; sejam encaminhadas ao procurador-geral de justiça do

Estado as notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada no dia 4 de

setembro  de  2013,  com  a  finalidade  de  debater  a  realidade  das  instituições

rodoviárias; sejam encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, ao diretor-geral

do DER-MG, ao Sintder e à Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos

de Estradas de Rodagem do Brasil as notas taquigráficas da reunião de audiência

pública  realizada no dia  4  de  setembro  de  2013,  com  a  finalidade de debater  a

realidade das instituições rodoviárias; seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG

pedido  de  providências  para  promover  concurso  público  a  fim  de  suprir  as

necessidades da autarquia, dando condições a instituição de realizar de forma direta

as atividades  fim hoje  realizados  por  terceiros;  seja encaminhado ao diretor-geral

DER-MG do pedido de providências para a limitação da contratação de trabalhos e

consultoria às áreas que não sejam inerentes ao órgão, vedando a terceirização em

atividades fim, como execução de projetos e todas as fases de fiscalização de obras

e de transporte público; seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte e

Obras Públicas pedido de providências para a criação de linhas de transporte público

intermunicipal  entre  Moeda  e  Belo  Vale,  com  quadro  de  horários  que  atenda  a

população; seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informações

sobre a lista de empresas de prestação de serviços e consultoria e suas respectivas

áreas de atuação,  bem como o número e função dos trabalhadores à disposição;

Celinho  do  Sinttrocel  e  do  Deputado  Luiz  Henrique  (5)  em  que  solicitam  seja

encaminhada  à  presidenta  do  Brasil,  ao  governador  do  Estado,  ao  ministro  dos

Transportes, ao presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos

Deputados,  ao  secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  ao  superintendente

regional do Dnit, a todos os deputados estaduais, federais e senadores da bancada

mineira as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária; seja encaminhado ao

superintendente  regional  Dnit  pedido  de  providências  para  que  seja  agilizada  a
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realização do processo licitatório do projeto executivo de asfaltamento da BR-367, no

trecho  localizado  entre  Minas  Novas  e  Virgem  da  Lapa;  seja  encaminhado  ao

superintendente  regional  do Dnit  pedido  de informações acerca do andamento  do

projeto executivo de asfaltamento da BR-367 haja vista que há trechos ainda sem

asfalto; seja encaminhado ao superintendente regional de Dnit e ao diretor-geral do

DER-MG pedido de informações sobre o cronograma de execução das obras e a

prestação de contas do convênio 497.166, firmado entre o Dnit e o DER-MG, no valor

de  60  milhões  de  reais,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  em  5/7/2002;  seja

encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informação acerca dos motivos

que fundamentaram a construção de pontes provisórias no trecho da da BR-367 que

liga Salto da Divisa a Jacinto; seja encaminhado ao superintendente regional de Dnit

pedido  de  informações  detalhadas  sobre  a  licitação  ou  alocação  de  recursos

referentes  ao  Projeto  Crema  2;  Dalmo  Ribeiro  Silva  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado voto de congratulações ao jornal  Itajubá Notícias, por ocasião do seu

10º aniversário,  assim como seja dada ciência deste requerimento ao Sr.  Rodrigo

Marques, seu diretor-presidente;  sejam encaminhados ao secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas e ao diretor-geral do Detran-MG pedido de providências

que  sejam  elaborados  e  executados  os  projetos  técnicos  necessários  para  a

implementação das  melhorias  na  via,  acostamento  e  condições  de segurança  da

Rodovia Estadual MG-290, que liga o Município de Pouso Alegre ao Município de

Jacutinga,  na  divisa  com  o  Estado  de  São  Paulo;  seja  encaminhado  aos

superintendentes da Ferrovia Centro Atlântica - FCA -, do DNIT e da ANTT pedido de

providências para viabilizar a transposição da linha férrea, a instalação de cancelas e

de  pontos  de  manutenção  e  manobra,  a  retirada  do  desvio,  a  indenização  aos

moradores prejudicados, a diminuição da velocidade, dos apitos sonoros, do peso

excessivo dos vagões e do acúmulo de sujeira às margens da rodovia, bem como a

doação  dos  imóveis  pertencentes  à  antiga  Rede  Ferroviária  Federal  Sociedade

Anônima - RFFSA - para o Município de Carmo do Cajuru e a regularização da dívida

da  FCA,  decorrente  da  não  instalação  de  passagens  de  nível;  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
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e  Esmeraldas  e  acompanhar  o  cumprimento  das  determinações  feitas  pelo

governador  do  Estado em 24  de junho de 2013  às  empresas  prestadoras  desse

serviço; seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre

o novo contrato de  asfaltamento  para o trecho que liga o distrito  de Senhora  do

Carmo, em Itabira, ao Município de Itambé do Mato Dentro; seja encaminhado ao

diretor-geral do DER-MG pedido de providências com a finalidade de minimizar os

impactos causados pela não conclusão da pavimentação do trecho liga o Distrito de

Senhora do Carmo, em Itabira, ao Município de Itambé do Mato Dentro, assim como

avaliar  a qualidade técnica do trecho já concluído; Sávio Souza Cruz (4)  em que

solicita seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que

seja construído o entorno rodoviário de Esmeraldas ligando a MG-60, antes e depois

do  município,  sem  passar  pela  área  urbana  do  município;  seja  encaminhado  ao

secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, moção de repúdio pelo não

comparecimento  de  nenhum  representante  dessa  pasta  na  reunião  de  audiência

pública realizada no dia 4 de setembro de 2013, no Teatro da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de debater a realidade das instituições

rodoviárias; seja encaminhado ao procurador-geral de Justiça do Estado pedido de

providências para que a terceirização do DER-MG seja suspensa; seja encaminhado

ao governador do Estado pedido de providências para que suspenda a terceirização

do DER-MG; Ivair Nogueira (4) em que solicita seja encaminhado ao superintendente

regional do DNIT pedido de providências para que seja duplicada a Rodovia BR-153

e  construído  um  viaduto  no  entroncamento  com  a  Rodovia  MG-497;  seja

encaminhado  ao  diretor-geral  do  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 ao diretor da BHTrans pedido de providências

para que sejam instalados redutores de velocidade nas proximidades das escolas

situadas no Bairro Jardim Vitória; seja encaminhado ao diretor da BHTrans pedido de

providências para que seja melhorada a sinalização das seguintes logradouros do

Bairro  Jardim  Vitória:  Ruas  Milton  Dias,  José  Flausino,  Paulo  José  da  Silva,

Henriqueta Lisboa, Jorge Vieira, Geraldo Ferreira da Glória, José Rachel de Pinho,

Januário Borges, Josefino Pinto, Otávio Bernardes, Maria de Lourdes de Pinho, José
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de  Lima  Géo,  Damião  Santos  Araújo,  Armindo  Gonçalves  Ferreira,  Geralda

Gonçalves  Nascimento  e  Avenida  Dois;  Neider  Moreira  seja  realizada  audiência

pública para dar continuidade ao debate sobre a execução do cronograma das obras

de pavimentação do trecho da Rodovia MG-252, que liga o município de Araújos a

Moema; Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a doação de imóvel à Escola Estadual  Ordem e Progresso, localizada no

Município de Belo Horizonte, objeto do Projeto de Lei nº 3.883/2013; Bosco em que

solicita seja encaminhado ao secretário de Transportes e Obras Públicas e ao diretor-

geral  do  DER-MG pedido  de providências  para  elaborar  projeto  de  pavimentação

asfáltica entre o trecho da Rodovia BR-262 ao Distrito de Itaipu,  no Município de

Araxá;  Dilzon  Melo,  Ivair  Nogueira,  Duarte  Bechir,  Pompílio  Canavez  e  Leonídio

Bouças (5) em que solicitam seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido

de  providências  para  readequar  o  entrocamento  da  BR-265  com  a  MG-167,  em

Santana da Vargem; seja encaminhado ao superintendente regional do DNIT pedido

de providências para que proceda a estudo que viabilize melhorias físicas e novas

sinalizações  no entroncamento  da  BR-265  com  a  MG-167;  seja  encaminhado ao

diretor-geral do DER-MG pedido de providências para a colocação de redutores de

velocidade  no  entrocamento  das  rodovias  MG-167  e  BR-265,  nas  modalidades

eletrônico e quebra-molas, limitando-a ao máximo de 40 km/h; seja encaminhado ao

diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  redução  da  velocidade

máxima  de  80km/h  para  60km/h  nos  radares  próximos  ao  trevo  de  Santana  da

Vargem,  na  MG-167;  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de

informações  sobre  o  relatório  constando  calendário  da  execução  das  obras

programadas para a readequação do trevo e confluência da MG-167 com BR-265, em

Santana  da  Vargem;  Leonídio  Bouças  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

superintendente da Autopista Fernão Dias pedido de providências para a instalação

de placas indicativas de acesso aos Municípios de Santana da Vargem, Três Pontas,

Varginha, Boa Esperança e Campos Gerais, na rodovia BR-381, através da saída

para a rodovia  BR-265,  em direção a  Nepomuceno e Coqueiral;  Ivair  Nogueira e

Juarez  Távora  (3)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  superintendente  da

Autopista Fernão Dias pedido de informações sobre as intervenções previstas e em



1104
____________________________________________________________________________

execução na Rodovia BR-381;  seja encaminhado ao superintendente da Autopista

Fernão  Dias  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  uma  passarela  nas

proximidades da Vila Santa Terezinha, no Município de Itatiaiuçu; seja encaminhado

ao  superintendente  da  Autopista  Fernão  Dias  pedido  de  providências  para  a

instalação de redutores de velocidade ou implantação de via de mão única no trecho

compreendido  entre  o  km 501 em  Betim  até  a  trincheira  que  faz  ligação  com  o

Município de Mário Campos; Duarte Bechir em que solicita seja realizada audiência

pública no município de Borda da Mata para debater as condições da Rodovia MG-

290; João Vítor Xavier em que solicita seja realizada audiência pública no Município

de Caeté para explicar à população local o Programa Caminhos de Minas no que diz

respeito ao trecho entre Caeté e Barão de Cocais; Célio Moreira em que solicita seja

realizada audiência pública em Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto, para

debater  a situação da BR-356,  no  trecho denominado Rodovia dos Inconfidentes;

Ivair Nogueira, do Deputado Gilberto Abramo e do Deputado Anselmo José Domingos

(2) em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas  à  Lagoa  da  Pampulha,  a  fim  de  se  averiguar  as  condições  de

mobilidade urbana no entorno da Lagoa, especialmente no que concerne às ciclovias

em  suas  partes  críticas;  seja  encaminhado a  diretor-geral  da  BHTrans  pedido  de

providências para a criação de um grupo de trabalho composto de representantes de

vários  segmentos  da  sociedade  civil,  em  especial  de  entidades  que  atuam  no

ciclismo,  quando  da  elaboração  de  estudos  técnicos  para  obras  de  melhoria  ou

implantação  de  ciclovias  no  município;  João  Vítor  Xavier  em  que  solicita  seja

encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de providências para a fiscalização

do transporte, público intermunicipal de Ribeirão das Neves a Belo Horizonte; Gilberto

Abramo  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o

superfaturamento de obras públicas realizadas na Região da Pampulha; Adalclever

Lopes em que solicita seja realizada audiência pública para debater a extensão das

obras de reforma da MG-424 até o trevo de acesso a Pedro Leopoldo, uma extensão

de aproximadamente 2 km e também com a finalidade de debater a solução viária

para o entrocamento da MG-424 e da Avenida Camilo Alves, na área urbana; Maria

Tereza Lara e Ivair Nogueira em que solicitam seja realizada audiência pública em
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Igarapé para  debater  o  transporte  intermunicipal  que atende a  esse município;  e

Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado ao secretário de Transportes e

Obras Públicas pedido de providências para que seja asfaltada a estrada de terra que

interliga  as  cidades  de  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, 17 de setembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 51ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras  do  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Sr.

Francisco de Assis Guerra Lages - Palavras do Presidente - Apresentação Musical -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Duarte Bechir - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Orguel pelos 50 anos de

sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Francisco de Assis

Guerra Lages, presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Orguel; Fábio Guerra

Lages,  presidente  do  Conselho  Administrativo  do  Grupo Orguel;  e  Sérgio  Guerra

Lages, presidente do Grupo Orguel;  a Exma. Sra. desembargadora Márcia Milanez,

do Tribunal de Justiça do Estado; e os Exmos. Srs. Roberto Fagundes, presidente da

Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas  -  ACMinas;  Adson  Marinho,  vice-
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presidente  da  Fiemg  Regional  Pontal  do  Triângulo,  representando  a  Fiemg;  e

deputado  Vanderlei  Miranda,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de destacar a presença dos Exmos. Srs. Mauro Santos

Ferreira, vice-presidente da Associação dos Economistas de Minas Gerais; e Sérgio

Cavalieri, presidente do Conselho do Grupo Asamar; da Exma. Sra. Karina Resende

Oliveira,  delegada  de  polícia;  e  dos  Exmos.  Srs.  Jonísio  Lustosa,  presidente  da

Associação dos Empresários do Centro e do Barro Preto; Álvaro Rezende, diretor-

presidente  da  RC  Comunicação,  empresa  recentemente  homenageada  por  esta

Assembleia,  por  iniciativa  do  deputado  Vanderlei  Miranda;  e  colaboradores,

fornecedores, funcionários e gerentes da Orguel.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos todos a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Saúdo o companheiro de Parlamento e vice-presidente desta Casa, deputado Ivair

Nogueira, neste ato representando o presidente Dinis Pinheiro. Cumprimento os Srs.

Francisco de Assis Guerra Lages, presidente do conselho de acionistas do Grupo

Orguel; Fábio Guerra Lages, presidente do conselho administrativo do Grupo Orguel;

Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  e

Empresarial de Minas Gerais - ACMinas; Adson Marinho, vice-presidente da Fiemg

Regional Pontal do Triângulo; Sérgio Guerra Lages, presidente da Orguel; e a Sra.

Márcia  Milanez,  desembargadora  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Saúdo

ainda a nossa assessoria, que nos tem ajudado de forma competente na condução

dos trabalhos; os senhores e as senhoras profissionais da imprensa e os convidados

da homenageada. De forma especial, saúdo aqueles que, de casa, acompanham esta

solenidade através da TV Assembleia, em mais de 400 municípios mineiros.
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No ano de  1963,  graças  ao empreendedorismo dos  irmãos  Francisco  de  Assis

Guerra Lages e Fábio Guerra Lages, naturais de Conceição do Mato Dentro, surgia

um dos maiores grupos do Brasil, o Grupo Orguel, ao qual nesta noite prestamos esta

importante  e  ao  mesmo  tempo  singela  homenagem.  Quero  parabenizá-los  não

apenas pelo sucesso e pela posição que hoje ocupam no mercado, mas também

principalmente por preservarem os valores familiares durante os 50 anos de história.

Prova  disso  foi  a  escolha  do  nome  Orguel,  que,  como  todos  sabem,  significa

Organização Guerra Lages.

Em 1966 a Orguel abriu uma filial no Bairro Prado, Belo Horizonte, para distribuição

e assistência técnica de equipamentos para construção, com exclusividade da marca

Richier,  empresa  francesa  líder  no  Brasil.  Em  1967  expandiu  suas  atividades  e

assumiu a distribuição exclusiva das marcas suecas Dynapac e Flygt. Com isso, a

Orguel se tornou referência e trouxe para Minas Gerais um mercado que pertencia

apenas ao Rio de Janeiro e São Paulo.

A partir do sucesso do programa de empréstimo de máquinas idealizado em 1976,

surgiu em 1977 a segunda empresa do Grupo, a Locguel,  que é a maior rede de

aluguel  de  equipamentos  para  construção  do  Brasil.  E  com  intuito  de  dar

prosseguimento às atividades industriais,  foi  fundada em 1978,  em Vespasiano,  a

Mecan,  que  atua  como  fabricante  e  locadora  de  andaimes,  elevadores  e

escoramentos.  Em  1982,  foi  inaugurada  a  primeira  loja  da  Locbras,  locadora  de

ferramentas elétricas e a principal empresa brasileira especializada em cortes e furos

em concreto.

Em  1991,  foi  criada  a  Construir  Empreendimentos  Imobiliários,  dedicada  à

incorporação  de  empreendimentos  imobiliários,  com  atividades  em  loteamentos

urbanísticos, condomínios e incorporações residenciais. Ainda na década de 1990, foi

fundada a Multiclean, para atuar em limpeza e recuperação de pisos. Fruto do desejo

de atuar no mercado financeiro, por meio de aquisição de recebíveis e consultoria

financeira, surgia, em 2001, a Orguel Finanças.

O Grupo Orguel se transformou em uma  holding composta por nove empresas:

Orguel, Mecan, Locguel, Locbras, Multiclean, Orguel Plataformas, Orguel Finanças,

Construir Empreendimentos Imobiliários e Mecanflex. Atualmente o grupo é presidido
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por Sérgio Fagundes Guerra Lages e possui 84 filiais no País e atua também no

exterior. Quero salientar que um grupo que iniciou suas atividades há 50 anos e que

alcançou o reconhecimento e o patrimônio que hoje possui é mais que merecedor de

nossa admiração.

Se me permitem, quero sair um pouco do meu texto para, rapidamente, ainda que

de improviso, encerrar a minha fala nesta importante solenidade. Lá fora, eu dava

uma entrevista e me foi perguntado qual a importância de prestar esta homenagem.

Acredito que quem já viveu seis décadas, e é o meu caso, viu e passou por muitas

coisas. Todos sabemos que fundar uma empresa no ano de 1963 era mais do que um

desafio, porque foram anos turbulentos da nossa história. Em 1963, foi a fundação da

empresa, e, em 1964, tivemos o que alguns no Brasil chamam de revolução e outros

chamam  de  golpe,  mas,  na  verdade,  coincide  com  um  período  crítico  da  nossa

história. Só de o grupo ter sobrevivido a esse período por si só já mereceria a nossa

homenagem. Por  ter  conseguido  atravessar  50 anos,  o  que poucas empresas ou

entidades conseguiram, com certeza é a razão de estarmos aqui prestando nossa

homenagem.

Sabemos  que  uma  empresa  não  se  faz  apenas  daqueles  que  a  dirigem;  uma

empresa se faz com um conjunto de pessoas que, na sua soma, é a empresa ou o

grupo de empresas. É claro que não podemos deixar de render nossas homenagens

a toda a diretoria, nomes aqui não citados, e principalmente a todos funcionários e

funcionárias dessa grande holding que se tornou a Orguel.

Para  nós,  mineiros,  é  um  orgulho  quando  andamos  principalmente  por  Belo

Horizonte e vemos tantos produtos, falando apenas da construção civil, visto que as

áreas de atuação do grupo são bem diversificadas. Quando abro a janela de meu

apartamento, dou de cara com um prédio em construção e vejo um elevador com a

marcar Locguel. É difícil olhar para um prédio em Belo Horizonte e não ver lá uma

das marcas da  holding. Isso, sim, com certeza é motivo de orgulho para os que a

fundaram, para os que trabalham nesse grupo de empresas e para os que podem, de

alguma forma, compartilhar desse sucesso.

Particularmente permito-me, mais uma vez, quebrar o protocolo e dizer que tenho

uma admiração muito grande pelo Francisco Guerra Lages, que tenho dificuldade de
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chamar de Francisco. Ele é o Chico. Temos uma história muito interessante. Certa

vez perguntei a ele, lá fora: “Chico, quantos anos tem essa história?”. E ele disse:

“Deve ter  de 20 anos para mais”.  Voltei  de uma viagem, fui  pegar  meu carro no

estacionamento do aeroporto e, quando cheguei à guarita, havia um senhor de pé do

lado esquerdo. Quando parei meu carro - pois havia outros na minha frente -, ele se

aproximou, bem mineiro, chegou ao meu ouvido e disse: “Será que poderia me dar

uma carona?”. “Perfeitamente”. Então entrou em meu carro e começou a me explicar

o porquê de me pedir aquela carona. Tinha deixado seu carro no estacionamento,

mas  a  bateria  havia  arriado.  Então  me disse:  “Dê-me uma carona,  pois  amanhã

mando meu motorista vir aqui buscar meu carro”.

Viemos conversando, e aí surgiu uma amizade que não tinha absolutamente nada a

ver com negócios. Foi o que pudemos chamar de uma bela obra do acaso, que nos

fez aproximar-nos. Sabia Deus, menos eu, que 20 anos depois estaria aqui como

autor do requerimento a esta homenagem e nesta Mesa estaria, entre figuras ilustres,

a figura do querido amigo Chico.

Fico muito feliz e, mais uma vez, quero dizer a você, a toda a sua família, a toda a

sua casa e a todos aqueles que compõem esse grupo que fico muito feliz e me sinto

privilegiado de fazer esta homenagem. Embora saiba que ficará apenas no querer,

gostaria de estar aqui nos próximos 50 anos para participar de mais uma celebração

como  esta.  Muito  obrigado  pela  oportunidade  e  pelo  privilégio  de  oferecer  esta

homenagem e de abrir esta Casa junto com os colegas para recebê-los. Obrigado

aos senhores e às senhoras presentes e aos senhores e às senhoras que, de casa,

mais uma vez, nos acompanham. Muito obrigado, e que Deus nos abençoe e nos

ajude na nossa luta e na nossa caminhada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará entrega aos fundadores do

Grupo Orguel  -  Sr.  Francisco de Assis  Guerra Lages,  presidente do Conselho de

Acionistas,  e Sr.  Fábio Guerra Lages,  presidente do Conselho Administrativo -  de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres:

“Com 80 filiais, mais de 2 mil funcionários e presença no Brasil, na América Latina e
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na África, o Grupo Orguel é uma holding com nove empresas que atuam nas áreas

de construção, indústria, mineração, infraestrutura e óleo e gás. Graças a constantes

investimentos em tecnologia e à contribuição inestimável de colaboradores, clientes,

fornecedores e  parceiros,  o  grupo é hoje um dos  líderes na fabricação,  venda e

locação de equipamentos para construção no País. Exemplo de empreendedorismo

para toda a Nação, o Grupo Orguel merece, na celebração de seu cinquentenário, a

justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O presidente - Tenho a honra de convidar o deputado Vanderlei Miranda, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, a fazer a entrega da placa alusiva

aos  homenageados,  assim  como  o  Sr.  Fábio  Guerra  Lages,  vice-presidente  do

Conselho Administrativo do Grupo Orguel.

- Procede-de à entrega da placa.

Palavras do Sr. Francisco de Assis Guerra Lages

Exmo. Srs. deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Fábio, meu sócio, presidente do conselho administrativo

do  Grupo  Orguel;  Sérgio  Guerra,  presidente  do  Grupo  Orguel;  Márcia  Milanez,

desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Adson Marinho,

meu amigo e vice-presidente da Fiemg Regional  do Pontal  do Triângulo;  Roberto

Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de

Minas;  deputado Vanderlei  Miranda,  meu amigo;  senhores;  senhoras;  autoridades

presentes;  representantes  das  entidades  de  classe;  nossos  especiais  amigos;

empresários;  família  do  Fábio;  minha  família;  nossos  familiares;  dirigentes  e

colaboradores  do  Grupo  Orguel;  senhores  e  senhoras  acionistas  da  empresa  do

Grupo Orguel; minha mãe, D. Didina, que não veio por ter outros compromissos de

última hora. Agradeço ao Fábio Guerra Lages, meu irmão e sócio, pela deferência de

facultar a mim a palavra para discursar em nome da empresa.

Há 50 anos, exatamente no dia 14 de junho de 1963, dia de São José, meu irmão,

Fábio Guerra Lages, com 24 anos, e eu, Francisco de Assis Guerra Lages, com 20

anos, oficializamos, sob o Número de Registro 135.987, da Jucemg, a sociedade que

deu origem à empresa com o nome de Provenda Representações Gerais e Conta

Própria Ltda., posteriormente alterado para Orguel Organização Guerra Lages Ltda.
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No contexto desses 50 anos, quando somos privilegiados com esta honraria da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  ao  proceder  a  esta  reunião

especial em homenagem aos 50 anos de fundação da Orguel, devemos mencionar

que  a  construção  das  empresas  exigiu  dedicação  e  perseverança,  pois  as

dificuldades  foram  muitas.  Enfrentamos  muitas  vezes  as  portas  dos  cartórios,

convivemos com alguns irresponsáveis planos econômicos, com o paternalismo da

Justiça Trabalhista e com a complexidade tributária do nosso Brasil.

O apoio dos nossos pais e irmãos, assim como dos amigos e companheiros da

primeira hora, foi fundamental. Alguns destes companheiros, com o passar do tempo,

tornaram-se nossos sócios, entre eles Bento Silva Costa, Antônio Guerra Lages, aqui

presente, Estervardison Corrêa, Marco Aurélio de Cerqueira, Sérgio Fagundes Guerra

Lages, Palmério Belizário de Andrade e Sebastião de Aguiar Guerra, tendo estes dois

últimos deixado a sociedade posteriormente. Destacamos, de viva voz, a contribuição

e solidariedade irrestrita da Ilda, em memória, esposa do Fábio, e dos seus filhos

Andréa, Leonardo e Sérgio, assim como da Liliam, minha esposa, e dos nossos filhos

Júnia, Rodrigo, Felipe e Carolina.

Durante a nossa caminhada com oportunidades e adversidades, realizamos muitos

projetos, especialmente pela força dos nossos colaboradores que emprestaram seus

braços e suas inteligências para a construção da empresa de hoje. Vivemos novos

tempos e os ventos que nos levarão para o futuro exigem navegadores com novas

competências.  Esses  navegadores  sérios,  comprometidos  e  visionários  são  os

nossos  filhos,  os  dirigentes  e  os  conselheiros,  apoiados  pelos  nossos  2.231

colaboradores, além dos demais parceiros envolvidos.

Não teríamos o passado e não teremos o futuro sem rezar todos os dias a oração

do trabalho, do respeito às pessoas e à natureza, da solidariedade, da humildade e

ainda por  ter  eliminado das nossas vidas  a prepotência,  a  vaidade,  a  avareza,  o

preconceito,  a  omissão  e  os  conflitos  destruidores.  Aprendemos  também  que

deveríamos  ser  destemidos,  determinados,  perseverantes,  altivos  e  que  não

poderíamos desperdiçar nada, nem tempo, nem coisas, nem palavras, devendo estas

serem usadas de forma construtiva, pela força que têm.

Toda  a  nossa  construção  foi  alicerçada  nos  valores  acima  que  nos  foram
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transmitidos pelos nossos pais Didina Guerra, com seus 101 anos, e Maurilio Lages,

em memória. Vislumbramos um Grupo Orguel moderno e forte, abençoado por Deus,

como  fomos  nestes  50  anos  de  paz  e  progresso.  Neste  momento  histórico  da

empresa, transferimos aos nossos sucessores a responsabilidade de manter vivos

esses valores fundamentais, garantindo os pilares que suportarão a Orguel do futuro

e que irão proporcionar cada vez mais benefícios aos sócios, aos colaboradores, aos

clientes e à sociedade, de forma que continue tão valiosa que mereça ser perenizada

por mais de mil anos. Agradecemos a Deus a graça dessa realização e a todos a

prestigiosa presença neste memorável evento. Muio obrigado a todos.

Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Francisco de Assis Guerra Lages, presidente do conselho de acionistas

do  Grupo  Orguel;  Exmo.  Sr.  Fábio  Guerra  Lages,  presidente  do  conselho

administrativo  do  Grupo  Orguel;  Exmo.  Sr.  Sérgio  Guerra  Lages,  presidente  da

Orguel; Exma. Sra. Márcia Milanez, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais;  Exmo.  Sr.  Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação

Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas; Exmo. Sr. Adson Marinho, vice-

presidente  da  Fiemg  Regional  Pontal  do  Triângulo,  representando  a  entidade;

deputado  Vanderlei  Miranda,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; meu amigo José Carlos Matos; e, em nome da juventude, cumprimento

o Sr. Flávio Guerra de Castro Luz, diretor comercial da Construir Empreendimentos

Imobiliários, que também faz parte desse Grupo Orguel,  tão vitorioso;  senhoras e

senhores, em primeiro lugar quero trazer um abraço especial do nosso presidente

Dinis Pinheiro, que, por motivo de outros compromissos assumidos, não pôde estar

presente. Hoje pela manhã, ao pedir-me que o representasse nesta solenidade, ele

fazia uma referência toda especial ao Grupo Orguel pelo conhecimento que tem dele,

pela importância desse grupo dentro do contexto da economia mineira, por tudo o que

representa, pela geração de emprego e pela contribuição na receita do Estado, pois

realmente é uma vida, que o presidente Dinis Pinheiro fez questão de ressaltar.

Ressaltou, aliás, a inteligência e a visão do nosso deputado Vanderlei Miranda, de

quem tenho o orgulho de ser companheiro de partido. É uma grande liderança, que, a

cada dia, vem nos ensinando, pela bagagem e pelo conhecimento que tem. Hoje é



1115
____________________________________________________________________________

referência da Assembleia Legislativa. Deputado Vanderlei Miranda, orgulho-me muito

do seu trabalho, da sua seriedade e dedicação, e V. Exa. marcou três gols de placa.

O primeiro foi na semana passada, com a homenagem à RC, por intermédio do nosso

amigo  Álvaro,  que  também  recebeu  uma  justa  homenagem.  Nesta  semana,  na

quinta-feira,  V.  Exa.  vai  homenagear  o  Dr.  Ricardo  Guimarães,  um  expoente  da

oftalmologia de Minas e do Brasil. E hoje, tem o prazer e o privilégio de homenagear

o Grupo Orguel.

Nesta Casa, quando o deputado tem o direito de indicar reunião especial,  é  no

máximo uma. Isso é para vocês verem o carinho que o presidente Dinis Pinheiro tem

com o deputado Vanderlei Miranda, o que ele representa para a Casa, pois conseguiu

fazer  três homenagens. É o que o presidente Dinis Pinheiro dizia:  são três justas

homenagens  que  realmente  representam  e  valorizam  o  Parlamento  mineiro.

Parabéns, deputado Vanderlei Miranda.

É com alegria imensa que esta Assembleia celebra, nesta reunião, os 30 anos do

Grupo Orguel, pelo que representa, em seus vários ramos de atuação, na vida de

toda a comunidade mineira. Sua competência em desenvolvimento de negócios é

hoje reconhecida nacional e internacionalmente, pelo constante estímulo à inovação

em função do crescimento sustentável, construindo e preservando empreendimentos

que constituem a linha de frente do desenvolvimento da nossa querida Minas Gerais.

Seus  fundadores  Fábio  e  Francisco  de  Assis  Guerra  Lages,  criadores  da

Organização  Guerra  Lages,  iniciaram  a  primeira  empresa,  ainda  nos  anos  1960,

tendo em vista a venda de máquinas para construção. Essas décadas de história

transformaram  a  organização  em  modelo  de  qualidade  e  tecnologia,  também

comprometido  com  o  patrimônio  humano  constituído  por  seus  funcionários.  Para

manter  um quadro  de profissionais  qualificado e  compromissado,  o grupo investe

continuamente em treinamentos e também na qualidade de vida dos colaboradores e

seus familiares.

Lealdade,  cortesia  e  respeito  pautam  o  trabalho  de  suas  equipes,  tanto

internamente quanto no trato com os clientes, sendo essas as diretrizes básicas de

seu código de ética. Sua performance em relação aos parceiros, em termos nacionais

e internacionais, caracteriza-se pela ética, pela cooperação e pela transparência, na
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busca do melhor  resultado para todos.  Assim, grandes obras no Estado têm sido

realizadas com a colaboração do grupo, pelo fornecimento de serviços e produtos

sempre  de  qualidade.  Cada  braço  do  grupo  -  incluindo  a  Mecan,  a  Locguel,  a

Locbras, a Bramex, a Multiclean, a Orguel Plataformas, a Mecanflex, a Construir e a

Orguel Finanças - trabalha com afinidade em seus projetos e em suas ações.

Também as comunidades sob sua influência são beneficiadas por uma política de

responsabilidade  social,  que  inclui  campanhas  em  prol  do  meio  ambiente,  da

cidadania  e  da  educação.  Em  uma  bem-sucedida  aproximação  com  o  meio

acadêmico, desenvolve o projeto Engenharia na Prática, a cargo de especialistas que

compartilham seu conhecimento com futuros engenheiros e arquitetos. A publicação

de  livros  e  o  patrocínio  do  Grupo  Orguel  Musical  têm  feito  diferença  no  cenário

cultural de Minas Gerais. Em relação aos esportes, tem custeado bolsas de estudo

para o projeto Formando Atletas do Minas Tênis Clube, além de incentivar a vocação

atlética de jovens carentes com o projeto social Forrobol, que inclui acompanhamento

médico, nutricional e psicológico.

Por  esse  notável  exemplo  de  atuação  voltada  para  a  cidadania  e  pelo  seu

grandioso portfólio  de serviços,  reconhecidos  como vanguarda na área em nosso

estado, abraçamos, com orgulho, todos os envolvidos no cotidiano do Grupo Orguel,

incluindo sua direção e cada um de seus dedicados funcionários. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos o coral Grupo Orguel  Musical,  que, sob a

direção artística de Renato Savassi e sob a regência de Rodrigo Garcia, apresentarão

as músicas Caçador de Mim, de Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá, e O que é, o que é,

de Gonzaguinha.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente -  Parabéns. Não é à toa que a Orguel está sendo homenageada.

Tomara que, um dia, os governantes tenham uma visão melhor e reduzam a carga

tributária, que é hoje muito elevada, a fim de incentivarem as empresas a seguir o

exemplo da Orguel, que desenvolve projetos de inserção social como esse. Ela faz

um trabalho tão bonito, que nos tocou muito. Parabéns.
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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 amanhã, dia 15, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

15/10/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/10/2013

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gustavo  Perrella  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  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 antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 2.490/2011 e 3.929/2013 (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, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.513/2011  (relator:  deputado

Gustavo Perrella, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão -  Duilio  de Castro - Dalmo Ribeiro
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Silva - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.850/2012

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública  a Associação Comunitária Cultural de Japaraíba, com

sede no Município de Japaraíba.

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

Comunitária  Cultural  de  Japaraíba,  com sede no Município  de  Japaraíba,  pessoa

jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo  promover  a

cultura em seus diversos segmentos.

Na consecução desse propósito, a instituição  produz e apresenta documentários,

propagandas  e  outras  peças  destinadas  a  promover  e  valorizar  a  cultura  local,

mantém  emissora  comunitária  de  radiodifusão  e  realiza  atividades  de  ensino  e

pesquisa.

Considerando as atividades desenvolvidas pela entidade,  é inequívoco que esta

contribui de forma significativa para a difusão e valorização da cultura no Município de

Japaraíba. Desse modo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.850/2012,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.360/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Boinas  Verdes  de  Ipatinga  -  BVI  -,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

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 4.360/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em  9/9/2013),  os  arts.  75  e  79,  V,  vedam  a  remuneração  de  seus  diretores  e

conselheiros; e os arts. 77 e 79, IV, determinam que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  reverterá  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 da BVI.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.360/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.



1120
____________________________________________________________________________

Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.480/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -,

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  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

promover e difundir a prática da capoeira.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  promove  estudos  destinados  ao

aperfeiçoamento das técnicas  de  capoeiragem,  edita  obras literárias,  científicas  e

artísticas  de  interesse  para  a  capoeira  e  organiza  cursos  e  outros  eventos

relacionados a essa atividade esportiva.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela instituição no fomento da

cultura  e  também  da  prática  esportiva  e  de  lazer  da  população,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.480/2013,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.498/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Barra  do

Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.498/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Barra do Capucho,  com sede no

Município de Aricanduva.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  fiscais  e  associados  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  35,  parágrafo único,  que,  em caso de sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.498/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.501/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede no Município

de Abre Campo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.501/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede no Município de Abre Campo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros fiscais não serão remuneradas; e, no art.

27, parágrafo único,  que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  nos

órgãos competentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.501/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio
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de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.503/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento e Educação,

com sede no Município de Arcos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.503/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nordesta Reflorestamento e Educação, com sede no Município de Arcos.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  19,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros fiscais não serão remuneradas; e, no art.

20, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.503/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.524/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Inácio Franco, visa declarar de

utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista - AAFP -, com

sede no Município de Pompéu.

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

A  proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  do

Assentamento da Fazenda Paulista - AAFP -, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, com sede no Município de Pompéu.

A associação, que congrega os pequenos produtores rurais beneficiários do projeto

de assentamento rural estabelecido na Fazenda Paulista, visa proteger e defender os

direitos individuais e coletivos dos associados, promover ações e projetos associados

de produtos agropecuários voltados para a geração de renda, bem como promover

ações  de  qualificação  profissional  de  seus  associados.  Além  disso,  propõe-se  a

realizar estudos para detectar problemas socioeconômicos da comunidade buscando

soluções e a implementar projetos na área de infraestrutura básica de saúde, lazer,

moradia  e  assistência  social,  respeitando,  também,  o  estatuto  da  criança  e  do

adolescente,.

Tendo  em  vista  a  relevância  social  do  trabalho  desenvolvido  pela  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.524/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.
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Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.529/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência - GRVE -, com sede

no Município de Barão de Cocais.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/9/2013  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 4.529/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Resgate Voluntário de Emergência - GRVE -, com sede no Município de

Barão de Cocais.

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  pessoa  jurídica  qualificada  como organização  da

sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Estadual nº 14.870,

de  2003,  preferencialmente  que  tenha  o  mesmo  objetivo  social  da  entidade

dissolvida, ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao Estado.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.529/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.532/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Planura - Amaplan -, com

sede no Município de Planura.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/9/2013  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 4.532/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos de Planura - Amaplan -, com sede no Município

de Planura.

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 gratificação, bonificação ou vantagem;

e,  no  art.  27,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o  patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.532/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o  projeto  de  lei  em epigrafe

“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.

Publicado no Diário do Legislativo de 31/3/12, foi o projeto distribuído às Comissões

de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a revogação da alínea “d” do inciso I e da alínea “c”

do inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. Objetiva-

se, conforme explicita o autor do projeto, assegurar ao cônjuge ou companheiro a

continuidade  da  percepção  da  pensão  por  morte,  mesmo  que  estes  venham  a

constituir novo vínculo familiar. Ressalta ainda o autor que muitas pessoas deixam de

formar novos vínculos para evitar a perda de tal benefício.

A Lei  Complementar nº 64, de 2002, institui  o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. Trata-se do fundamento jurídico da reforma do sistema previdenciário
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dos  servidores  públicos  do  Estado  que  tornou  a  legislação  mineira  adequada  às

mudanças instituídas pela Emenda à Constituição nº 20 e pela Lei Federal nº 9.717,

ambas de 1998.

O art.  5º da referida lei complementar estabelece as hipóteses em que ocorre a

perda da qualidade de dependente. Uma das hipóteses previstas para o cônjuge e

para o companheiro é a constituição de novo vínculo familiar.

Em  que  pese  à  nobre  intenção  que  motiva  a  apresentação  da  proposição  em

exame, temos que nos ater aos aspectos jurídicos, os quais cabe a esta Comissão

analisar.  Salientamos,  dessa  forma,  que  o  projeto  contém  vício  formal  de

inconstitucionalidade, tendo em vista que o texto constitucional reserva a iniciativa

para apreciação de projeto de lei versando sobre matéria previdenciária ao chefe do

Poder Executivo.

Com efeito, o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal fixa como

matéria  reservada  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  as  leis  que  disponham  sobre

servidores  públicos,  seu  regime  jurídico,  provimento  de  cargo,  estabilidade  e

aposentadoria.

Da mesma forma, a Constituição do Estado, com a alteração feita pela Emenda

Constitucional nº 84, de 22 de agosto de 2010, estabelece, em seu art. 66, inciso III,

alínea “c”,  que o  regime de previdência  e  o  regime jurídico  único  dos  servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional são matérias de iniciativa

privativa do governador do Estado.

A Constituição Federal, ao dispor, em seu art. 40, sobre o regime de previdência

dos servidores públicos, estabelece regras atinentes à aposentadoria e à pensão.

Não há, portanto, como dissociar a pensão, tema do qual cuida o projeto de lei em

análise, do regime de previdência dos servidores.

A propósito,  vale citar  a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 762/RJ, julgada

pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  1º/4/2004,  na  qual  foi  declarada  a

inconstitucionalidade  formal  e  material  de  lei  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  que

estendia a pensão por morte de servidor público estadual a outros beneficiários, na

falta  de cônjuge,  companheiro ou dependente.  Nos termos do acórdão,  a medida

implicou “afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva
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do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre

servidores públicos e seu regime jurídico”.

Registre-se, por fim, que para obter maiores esclarecimentos sobre a matéria,  a

relatoria  solicitou  que fosse o  projeto de  lei  em análise baixado em diligência ao

Instituto  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg.  Em  resposta  à

diligência, foi encaminhada a esta Comissão nota técnica da Secretaria de Estado de

Casa Civil e Relações Institucionais, na qual a referida Secretaria se manifesta de

forma  contrária  ao  conteúdo  da  proposição.  Alega-se  que  a  continuidade  da

percepção de pensão por morte por parte do cônjuge ou companheiro que venha a

constituir novo vínculo familiar irá gerar impacto no equilíbrio financeiro-atuarial do

Ipsemg, tendo em vista que “os benefícios serão percebidos por muito mais tempo do

que  o  atual  tempo médio  de  pagamento  de  benefícios  de  pensão,  que  têm  sido

cessados quando da constituição de novo núcleo familiar, conforme determinado pela

Lei Complementar nº 70/2003”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº25/2012.

Sala das Comissões, 15 de outubro 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 3.841/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra o imóvel que especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Foi  a  matéria baixada em diligência à Secretaria  de  Estado de Planejamento  e

Gestão - Seplag - e ao prefeito municipal de Astolfo Dutra, para que exarassem sua

manifestação.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em tela visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo

Dutra dois imóveis urbanos com as respectivas benfeitorias e áreas de 102,60m² e

180,00m², localizados no Distrito de Santana de Campestre, no referido município. Os

imóveis destinar-se-ão à instalação de serviços públicos municipais e reverterão ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

O autor, na justificação, alega que a proposição visa a atender ao interesse público,

pois o Poder Executivo Municipal pretende incorporá-los ao patrimônio municipal com

vistas  à  utilização dos  espaços  para  a construção de equipamentos  de interesse

público e para o desenvolvimento de atividades sociais.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, de acordo com a Constituição

Estadual,  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos  deve  ser  precedida  de

autorização legislativa. Ademais, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666,

de 1993,  exige a existência de interesse público devidamente justificado, o que é

atendido,  pois  os  imóveis  destinar-se-ão ao funcionamento  de  unidade básica  de

saúde. Ainda na defesa do interesse coletivo, a proposição estatui a reversão dos

imóveis ao patrimônio do Estado se não lhes for dada a destinação prevista.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, também, que o prefeito municipal

de  Astolfo  Dutra  declarou  o  interesse  nos  imóveis,  e  a  Seplag  posicionou-se

favoravelmente  à  pretendida  transferência  de  domínio,  desde que seja  mais  bem

especificada a utilização que será dada aos bens. Para tanto, a comissão apresentou

a Emenda nº 1, com a qual concordamos.

No  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão financeira  da  proposição,  esta

deve ser vista sob dois aspectos: repercussão da medida no patrimônio do Estado e
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repercussão do projeto na sociedade.

Sob o primeiro aspecto, não há como negar  que de fato a doação dos imóveis

representa uma redução do patrimônio do Estado federado. Em relação ao segundo

ponto,  entretanto,  entendemos  que  a  medida  é  procedente,  visto  que  o  Estado

declarou  que  não  tem  nenhum  interesse  em  utilizar  os  imóveis  e  o  município

comunicou a  esta  Casa que  os utilizará  para  implantação  de unidade de saúde.

Ademais, os imóveis estariam apenas passando da esfera estadual para a esfera

municipal, ou seja, permanecem na condição de bem público, não havendo redução

do patrimônio público.

Assim, no âmbito da nossa comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.841/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Bonifácio

Mourão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.468/2013

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 Campo Belo o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  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 Campo Belo, o imóvel com área de 900m², situado na Rua Getúlio

Vargas, nº 146, Vila Arandutaba, nesse município, e registrado sob o nº 12.507, a fls.
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191 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de

Campo Belo.

O imóvel  foi  doado ao Estado pelo Município de Campo Belo em 1949,  para a

instalação de um laboratório para a fabricação de vacinas veterinárias, o que de fato

ocorreu. Atualmente, encontra-se desafetado e o Estado não tem interesse em sua

utilização direta.

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 não encontrou óbice à tramitação do projeto e

ressaltou que o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização do imóvel

para o funcionamento do centro de especialidades odontológicas e da unidade de

saúde do Programa de Saúde da Família.

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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.468/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  e  relator  -  Romel  Anízio  -  Bonifácio  Mourão  -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.470/2013

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 Sabará o imóvel que especifica.
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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 nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Sabará imóvel com área de 1.464m2, e suas benfeitorias, situado na Rua Marieta

Machado,  nesse município,  registrado  sob o nº  6.220,  a  fls.  97  do  Livro  3-K,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabará.

Em 1961, o referido imóvel foi doado ao Estado pelo Município de Sabará, para

funcionamento da Escola Estadual Adelino Castelo Branco, que fora posteriormente

transferida para novo edifício de domínio estadual.  Atualmente, funciona no citado

imóvel a Escola Municipal Sebastião Tirino e o banco de alimentos gerenciado pela

municipalidade.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  relatou  em  seu  parecer  que,  para  a

transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição Mineira

exige  autorização  legislativa.  Já  no  plano  infraconstitucional,  informou  que  a  Lei

Federal nº 8.666, de 1993, em seu art.  17, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.  Na proposição em

análise, essa exigência é prevista em seu art. 1º, § 2º, que determina a utilização do

bem para o funcionamento da escola e do banco de alimentos que já se encontram

no imóvel.

Na defesa do interesse coletivo, a referida comissão ressaltou ainda que o art. 2º do

projeto determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se no prazo de cinco

anos, contados da data da lavratura de escritura de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Por fim, objetivando adequar a proposição à melhor técnica legislativa, a Comissão

de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º

do projeto e com a qual concordamos.
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Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público também 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. 5º,

essa  norma  dispõe  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta

comissão analisar,  a  proposição em tela  atende  aos preceitos  legais  que versam

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

e não possui repercussão na lei orçamentária, razão pela qual consideramos que ela

deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.470/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bonifácio Mourão, relator - Romel Anízio - Rômulo Viegas.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 29 A 55 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria 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.
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Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresentou.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 29 e 30, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a Emenda nº 31,

de  autoria  do governador  do Estado,  e as  Emendas nºs  32 a 55,  de  autoria  dos

deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, as quais vêm a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, 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  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,  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.

Em Plenário, durante a fase de discussão do projeto em 1º turno, foram recebidas

27 emendas, a seguir analisadas.

As  Emendas  nºs  29  e  30  propõem  assegurar  aos  policiais  civis  e  agentes

penitenciários o adicional de desempenho - ADE - eventualmente adquirido em outro

órgão da administração direta, autárquica e fundacional do Estado a partir da data de

protocolo  do  requerimento,  além  do  direito  de  computar  as  avaliações  de

desempenho  individuais  -  ADIs  -  eventualmente  obtidas  em  outro  órgão  da

administração  direta,  autárquica  ou  fundacional  do  Estado  a  partir  da  data  de

protocolo do requerimento, desde que este não tenha sido fato gerador de ADE já

adquirido.

Em  consulta  à  legislação  mineira  vigente,  verifica-se  como  regra  geral  que  o

servidor que houver ingressado no serviço público após a promulgação da Emenda à

Constituição nº 57, de 2003, passará a fazer jus ao ADE a partir  da conclusão do

período de estágio probatório, considerando-se, para tal fim, os resultados do parecer
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conclusivo da avaliação especial de desempenho.

Verifica-se, ainda, que, a Lei nº 14.693, de 2003, e o Decreto nº 44.503, de 2007,

estabelecem  os  critérios  e  parâmetros  para  aquisição  do  ADE,  definindo-o  como

sendo o "adicional remuneratório devido ao servidor estável, mediante processo de

avaliação, instituído para incentivar e valorizar seu desempenho profissional e sua

contribuição  no  trabalho,  visando  atingir  resultados  satisfatórios  das  metas

institucionais do órgão ou entidade onde tem exercício".  Portanto, o servidor deve

comprovar a aptidão para o cargo em que se encontra a fim de fazer jus ao ADE.

Dessa  forma,  as  hipóteses  elencadas  pelas  emendas  supracitadas  não  se

coadunam com as normas legais vigentes, além de implicarem, em última análise,

aumento  de  despesas  de  pessoal  para  o  erário,  gerando  impacto  financeiro  no

orçamento do Estado, razão que nos leva a rejeitá-las.

A Emenda nº 31,  de autoria  do governador do Estado,  propõe a adequação do

quantitativo  de  cargos  da  carreira  de  delegado  de  polícia  às  necessidades

institucionais,  além de promover  alterações  no  número de cargos  constantes nas

tabelas que compõem o Anexo I da proposição. No tocante a essa emenda, importa

ressaltar  que  os  pontos  nela  apresentados  foram  amplamente  discutidos  e

incorporados, quase na sua totalidade,  ao Substitutivo nº 3,  apresentado por esta

comissão, com exceção da denominação dada ao último grau do nível especial das

carreiras de escrivão de polícia I e II e investigador de polícia I e II, motivo pelo qual

somos levados a rejeitá-la.

As Emendas nºs 32 a 55, em linhas gerais,  tratam das carreiras dos servidores

administrativos da PCMG, dos princípios que orientam a investigação criminal e o

exercício das funções de polícia judiciária, das competências, da estrutura orgânica,

da administração, da administração superior e das carreiras policiais civis da PCMG.

Não obstante a nobre intenção dos parlamentares que as propuseram, é importante

ressaltar que o Substitutivo nº 3, apresentado por esta comissão, aprimorou o projeto

original,  visto  que  resultou  da  convergência  dos  interesses  das  diversas  classes

representativas das carreiras dos policiais civis para a construção de uma lei orgânica

moderna  e  que  espelhasse,  de  forma  mais  justa,  o  dia  a  dia  vivido  por  essa

importante categoria.
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Um denominador comum foi construído no sentido de aperfeiçoar os critérios de

promoção,  proporcionar  o  aumento  do  quantitativo  de  policiais  civis  em todas  as

carreiras,  instituir  o  auxílio-invalidez,  o  auxílio-natalidade  e  a  indenização  para

aquisição de vestimenta, garantir a contagem do tempo de suspensão, na hipótese de

suspensão disciplinar ou reabilitação, quando absolvido, para fins de progressão e

promoção, entre outras importantes conquistas.

Estabelecida essa confluência de interesses, consideramos que as Emendas nºs 32

a 42 e 44 a 55 não se coadunam com a nova estrutura organizacional proposta pelos

agentes  políticos  e  institucionais  presentes  nesse  processo,  sob  o  risco,  caso

aprovadas, de romperem com a harmonia conquistada.

Além  disso,  as  Emendas  nºs  32,  48,  50,  51,  52  e  53  acarretam  aumento  de

despesas de caráter continuado para o erário, o que é inconstitucional, uma vez que

afronta o art. 63, I, da Constituição Federal, conforme entendimento já consolidado

pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Por fim, a Emenda nº 43 traz um comando já incorporado ao Substitutivo nº 3.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 29 a 42 e 44 a 55

apresentadas  ao Projeto  de  Lei  Complementar  n°  23/2012.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 43, a ele já incorporada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Sebastião

Costa - Bonifácio Mourão.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 1 A 11 E SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 3 AO

PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “cria o Fundo Estadual

dos Direitos do Idoso”.

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
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em análise de mérito,

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça.

Esta comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nos 1 a 9, de autoria do deputado Fred Costa, as Emendas nos 10 e 11, de

autoria do governador do Estado, e o Substitutivo no 3, de autoria do deputado Fred

Costa, os quais vêm a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, §

2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo a criação do Fundo Estadual dos Direitos

do Idoso. Na mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado afirma

que “a medida visa a dotar o Estado de instrumento capaz de permitir o financiamento

de  programas  e  ações  para  investimento  em  políticas  públicas  focadas  na

implementação de direitos do idoso”.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário as Emendas nos 10 e 11, de autoria do governador do Estado, que têm por

objetivo aprimorar a proposição e “reafirmar o papel do Conselho Estadual do Idoso

na indicação de prioridades em relação a programas e ações de atendimento ao

idoso, bem como no controle do fundo”. A Emenda no 10 confere a função de controle

do fundo ao Conselho Estadual do Idoso sem prejuízo das atribuições dos demais

órgãos de controle interno e externo. Tal medida significa tão somente um reforço aos

mecanismos  de  controle  no  gasto  dos  recursos  públicos.  Já  a  Emenda  no 11

estabelece  que  a  gestão  do  fundo  será  exercida  pela  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese - em conjunto com o Conselho Estadual do Idoso. A

esse respeito, cabe observar que a Lei Complementar no 91, de 2006, que dispõe

sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, não prevê explicitamente a

possibilidade  de  mais  de  um  gestor,  mas  também  não  veda  tal  possibilidade.

Ademais, a existência de dois gestores não ofende os princípios da administração

pública e agrega a participação da sociedade civil nas decisões relativas ao fundo,
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em  atenção  ao  espírito  democrático  da  Constituição  da  República.  Pelas  razões

apontadas, somos pela aprovação das Emendas nos 10 e 11.

A Emenda no 1, de autoria do deputado Fred Costa, tem por objetivo a substituição

da expressão “do idoso” pela expressão “da pessoa idosa”.  A esse respeito,  cabe

mencionar  que  o  termo  “o  idoso”  já  se  refere  a  ambos  os  gêneros  gramaticais.

Ademais, julgamos mais adequado manter a expressão usada no projeto original para

manter uniformidade com a legislação federal.

A  Emenda  no 2,  também  de  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  acrescenta  a

possibilidade de se destinar recursos do fundo por meio de transferências, além das

voluntárias, outras previstas em lei, o que não inova o ordenamento jurídico, já que

esse tipo de repasse de recursos deve estar previsto em lei.

Em linhas gerais, as Emendas nos 3, 4 e 6 a 9 e o Substitutivo no 3, todos de autoria

do deputado Fred Costa, tratam da estrutura interna do Fundo Estadual dos Direitos

do Idoso, matéria cuja iniciativa, no nosso entendimento, se insere no rol daquelas

privativas  do  governador,  nos  termos  da  alínea  ”e”  do  inciso  III  do  art.  66  da

Constituição Estadual.

Já a Emenda no 5, do mesmo parlamentar, estabelece a possibilidade de entidades

da  sociedade  civil  organizada,  cuja  natureza  seja  específica  para  execução  de

políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, receberem recursos do fundo. Tal

medida, no entanto, já está prevista no Substitutivo nº 2.

Pelos motivos apresentados, opinamos pela rejeição das emendas e do substitutivo

apresentados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 9 e do Substitutivo

no 3, apresentados em Plenário ao Projeto de Lei nº 4.189/2013, e  pela aprovação

das Emendas nºs 10 e 11, igualmente apresentadas em Plenário.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Bonifácio

Mourão.



1140
____________________________________________________________________________



1141
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Correspondência:  Mensagem  nº  541/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

4.601/2013), do governador do Estado - Ofício nº 30/2013, da presidente do Tribunal

de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 4.602 a 4.612/2013 - Requerimentos nºs 5.901 a 5.934/2013 -

Requerimentos dos deputados João Leite e outros, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Arlen

Santiago - Comunicações: Comunicações da Comissão de Segurança Pública e dos

deputados Fabiano Tolentino e Neilando Pimenta - Questões de Ordem - Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Cabo Júlio,  André  Quintão,  Rogério  Correia  e

Ulysses Gomes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras

do Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Dalmo  Ribeiro

Silva  (2)  e  João  Leite  e  outros;  deferimento  -  Inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco

- Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo
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Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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 Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado André Quintão, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 541/2013*

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei  que autoriza a abertura de crédito adicional  ao

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

Gerais, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

O crédito adicional  destina-se a cobrir  despesas de pessoal e encargos sociais,

outras  despesas  correntes,  investimentos  e  inversões  financeiras.  Para  este  fim,

serão  utilizados  recursos  provenientes  de  anulação  de  créditos  orçamentários

diversos, do excesso de arrecadação da Receita de Fiscalização, de taxas e custas

judiciais, do excesso da receita para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de

previdência social - RPPS - e do excesso de arrecadação e do saldo financeiro de

recursos  diretamente  arrecadados,  conforme  a  exposição  de  motivos  que  me  foi

encaminhada pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em anexo.

Ressalta-se,  por  fim,  que  a  edição  de  lei  é  medida  jurídica  obrigatória  para  a
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hipótese de autorização de abertura  de  crédito  adicional  ao  orçamento  do  Poder

Judiciário.

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.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de outubro de 2013.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito adicional até o limite de R$152.818.916,53 (cento e cinquenta e

dois milhões oitocentos e dezoito mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três

centavos), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, de

R$438.536.044,13 (quatrocentos e trinta e oito milhões quinhentos e trinta e seis mil

quarenta e quatro reais e treze centavos),  em favor  do Fundo Especial  do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais - FEPJ e de R$400.000,00 (quatrocentos mil

reais), em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG.

Inicialmente, cumpre informar que a abertura de crédito suplementar em favor dos

supracitados órgãos requer autorização legal. A Lei Orçamentária Anual vigente (Lei

Estadual  20.625/2013)  traz,  em  seu  art.  8º,  prévia  autorização  para  abertura  de

créditos  suplementares  destinadas  ao  Poder  Executivo  até  o  limite  de  10%  do

Orçamento aprovado, procedimento executado mediante Decreto do Governador do

Estado. Assim, em relação às suplementações destinadas aos Outros Poderes ou

Órgãos  autônomos  há  necessidade  de  crivo  do  Poder  Legislativo  mediante  a

aprovação de lei  que autorize o incremento orçamentário.  Ademais, resta informar

que para  operacionalização do Fundo Especial  do Poder  Judiciário  do  Estado de

Minas Gerais, criado pela Lei nº 20.802, de 26 de julho de 2013, é preciso abertura de

crédito especial que estabelecerá o seu programa de trabalho.

Nesse contexto,  será necessário o envio de Projeto de Lei  destinado a atender

despesas a serem custeadas com anulação de créditos orçamentários diversos, com

excesso  de  arrecadação  da  Receita  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,
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excesso da Receita para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS e com excesso de

arrecadação e saldo financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados.

A suplementação contemplará as seguintes ações orçamentárias para o Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais:

I - Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais (2.456), no grupo de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, em Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no

valor de R$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais);

II- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7.006), no grupo de Pessoal Ativo e

Encargos  Sociais,  em  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  no  valor  de

R$2.950.000,00 (dois milhões novecentos e cinquenta mil reais);

III - Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7.006), no grupo de Pessoal Ativo e

Encargos Sociais, em Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, no valor

de R$20.950.000,00 (vinte milhões novecentos e cinquenta mil reais);

IV - Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais (2.453), no grupo de

Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  no  valor  de

R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais);

V  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e  Ações  de  Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos

Diretamente  Arrecadados,  no  valor  de  R$1.818.916,53  (hum  milhão  oitocentos  e

dezoito mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos);

VI  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e  Ações  de  Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  na  Taxa  de

Fiscalização Judiciária, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

VII  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e Ações  de Comunicação

Institucional (4.224), no grupo de Inversões Financeiras, em Recursos Diretamente

Arrecadados, no valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais);

Para  atender  as  despesas  acima  mencionadas  serão  utilizados  recursos

provenientes:

I  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais);
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II - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil

reais);

III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais);

IV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  para  Cobertura  do  Déficit  Atuarial  do  RPPS,  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil

reais);

V - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais);

VI  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de

R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais);

VIII  -  da  anulação da dotação orçamentária  de  Outras  Despesas Correntes,  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais, no valor de R$33.815.166,53 (trinta e três milhões oitocentos e quinze mil

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos);

IX - do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, da Polícia

Militar  do Estado de Minas Gerais,  no valor de R$3.750,00 (três mil  setecentos e

cinquenta reais);

X - da anulação da dotação orçamentária de Investimentos, da Taxa de Fiscalização

Judiciária,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);
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XI  -  do  saldo  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro

milhões de reais).

O crédito especial contemplará as seguintes ações orçamentárias para o Fundo

Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais:

I - Auxílio-alimentação, Auxílio-creche e Outros Auxílios (2.111), no grupo de Outras

Despesas  Correntes,  em  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  no  valor  de

R$1.489.720,40 (hum milhão quatrocentos e oitenta e nove mil  setecentos e vinte

reais e quarenta centavos);

II - Auxílio-alimentação, Auxílio-creche e Outros Auxílios (2.111), no grupo de Outras

Despesas  Correntes,  em  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  no  valor  de

R$90.718.757,57 (noventa milhões setecentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e

sete reais e cinquenta e sete centavos);

III - Construção, Reforma e Aquisição de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

(2.117), no grupo de Outras Despesas Correntes, em Recursos Ordinários do Tesouro

Estadual, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais);

IV -  Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais  (4.117),  no grupo de

Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos  da  Receita  de  Fiscalização,  Taxas  e

Custas Judiciais, no valor de R$602.098,39 (seiscentos e dois mil noventa e oito reais

e trinta e nove centavos);

V  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e  Ações  de  Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$219.782,77 (duzentos e dezenove mil

setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos);

VI - Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores (2.109), no

grupo de Outras Despesas Correntes, em Recursos Ordinários do Tesouro Estadual,

no valor de R$3.217.913,70 (três milhões duzentos e dezessete mil  novecentos e

treze reais e setenta centavos);

VII  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e Ações  de Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos  da

Receita de Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  no  valor  de  R$174.311.689,16
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(cento e setenta e quatro milhões trezentos e onze mil seiscentos e oitenta e nove

reais e dezesseis centavos);

VIII  -  Processamento  Judiciário  de 1ª  e 2ª  Instâncias  e Ações de Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$18.945.061,69 (dezoito milhões novecentos

e quarenta e cinco mil sessenta e um reais e sessenta e nove centavos);

IX  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades,

no valor de R$46.904,92 (quarenta e seis mil novecentos e quatro reais e noventa e

dois centavos);

X  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  no  valor  de  R$5.617.787,81  (cinco  milhões

seiscentos e dezessete mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos);

XI  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$1.421.705,76 (hum milhão

quatrocentos e vinte e um mil setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos);

XII  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos  de  Convênios  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios,  as

Instituições Privadas e os Organismos do Exterior, no valor de R$1.757.298,12 (hum

milhão setecentos e cinquenta e sete mil  duzentos e noventa e oito reais e doze

centavos);

XIII  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos de Convênios com a União e suas Entidades, no valor de R$133.914,28

(cento e trinta e três mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos);

XIV  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em



1148
____________________________________________________________________________

Recursos da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental,  no valor de R$17.993,97

(dezessete mil novecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos);

XV  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, em

Recursos  da  Receita  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  no  valor  de

R$31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais);

XVI - Construção, Reforma e Aquisição de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

(2.117), no grupo de Investimentos, em Recursos Diretamente Arrecadados, no valor

de R$46.678.221,72 (quarenta e seis milhões seiscentos e setenta e oito mil duzentos

e vinte e um reais e setenta e dois centavos);

XVII  -  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do  Tribunal  de

Justiça (2.117), no grupo de Investimentos, em Recursos da Receita de Fiscalização,

Taxas e Custas Judiciais,  no valor de R$5.629.367,35 (cinco milhões seiscentos e

vinte e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos);

XVIII - Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais (4.117), no grupo de

Investimentos, em Recursos da Receita de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais, no

valor de R$601.910,00 (seiscentos e um mil novecentos e dez reais);

XIX -  Processamento Judiciário  de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de Comunicação

Institucional  (4.224),  no  grupo  de  Investimentos,  em  Recursos  da  Receita  de

Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais,  no valor  de R$54.970.816,52 (cinquenta e

quatro milhões novecentos e setenta mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e

dois centavos);

XX -  Processamento Judiciário  de 1ª  e 2ª  Instâncias  e  Ações de Comunicação

Institucional (4.224), no grupo de Investimentos, em Recursos da Alienação de Bens

de Entidades Estaduais, no valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais);

Para  atender  as  despesas  acima  mencionadas  serão  utilizados  recursos

provenientes:

I  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$6.349.122,63 (seis milhões trezentos e quarenta e nove mil

cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos);
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II  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos de Convênios com a União e suas Entidades, do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$133.914,28  (cento  e  trinta  e  três  mil

novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos);

III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, da Fundação Estadual do

Meio Ambiente, no valor de R$17.993,97 (dezessete mil novecentos e noventa e três

reais e noventa e sete centavos);

IV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais, no valor de R$97.477.635,97 (noventa e sete milhões quatrocentos e setenta

e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos);

V - do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$17.000.000,00  (dezessete

milhões de reais);

VI  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do Instituto Mineiro de Agropecuária, no valor de

R$91.000,00 (noventa e um mil reais);

VII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do Instituto Estadual de Florestas, no valor de

R$712.971,10  (setecentos  e  doze  mil  novecentos  e  setenta  e  um  reais  e  dez

centavos);

VIII  -  da  anulação da dotação orçamentária  de  Outras  Despesas Correntes,  de

Recursos  de  Convênios  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios,  as

Instituições Privadas e os Organismos do Exterior, do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, no valor de R$1.757.298,12 (hum milhão setecentos e cinquenta e

sete mil duzentos e noventa e oito reais e doze centavos);

IX  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades,

do  Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$46.904,92  (quarenta  e  seis  mil  novecentos  e  quatro  reais  e  noventa  e  dois
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centavos);

X  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  da  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$170.513.787,55 (cento e setenta

milhões quinhentos e treze mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco

centavos);

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  da  Receita  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas

Judiciais,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$58.100.000,00 (cinquenta e oito milhões e cem mil reais);

XII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos

Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$46.678.221,72 (quarenta e seis milhões seiscentos e setenta e oito mil duzentos

e vinte e um reais e setenta e dois centavos);

XIII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos  da

receita  de  Alienação de  Bens  de Entidades  Estaduais,  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais);

XIV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos  da

Receitas de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais, do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, no valor de R$39.602.093,87 (trinta e nove milhões seiscentos e

dois mil noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

A suplementação contemplará as seguintes ações orçamentárias para o Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais:

I - Remuneração de Magistrados da ativa e encargos Sociais (2.453), no grupo de

Outras Despesas Correntes, em Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor

de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Para  atender  as  despesas  acima  mencionadas  serão  utilizados  recursos

provenientes:

I - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, em

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos

mil reais).

Ante o exposto, e tendo em vista a legalidade que norteia a gestão do orçamento
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público, gostaria de solicitar o envio da explicitada proposição legal, uma vez que a

mesma é necessária para regularizar a situação orçamentária do TJMG, do FEPJ e

TJMMG.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.601/2013

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

Tribunal  de  Justiça do  Estado de Minas Gerais,  do Tribunal  de Justiça  Militar  do

Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais.

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

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

Gerais - TJMG, até o limite de R$152.818.916,53 (cento e cinquenta e dois milhões

oitocentos e dezoito mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos),

para atender a:

I - Pessoal Ativo e Encargos Sociais, até o valor de R$29.000.000,00 (vinte e nove

milhões de reais);

II  -  Outras  Despesas  Correntes,  até  o  valor  de  R$39.818.916,53 (trinta  e  nove

milhões oitocentos e dezoito mil  novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três

centavos);

III - Inversões financeiras, até o valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões

de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes:

I  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

II - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$3.550.000,00 (três milhões quinhentos e cinquenta mil

reais);
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III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais);

IV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do regime próprio de previdência social -

RPPS, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$1.300.000,00

(um milhão e trezentos mil reais);

V - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais);

VI  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do RPPS, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de

R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais);

VIII  -  da  anulação da dotação orçamentária  de  Outras  Despesas Correntes,  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais, no valor de R$33.815.166,53 (trinta e três milhões oitocentos e quinze mil

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos);

IX - do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, da Polícia

Militar  do Estado de Minas Gerais,  no valor de R$3.750,00 (três mil  setecentos e

cinquenta reais);

X - da anulação da dotação orçamentária de Investimentos, da Taxa de Fiscalização

Judiciária,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

XI  -  do  saldo  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro

milhões de reais);

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
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Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de

Minas Gerais, até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender a:

I  -  Outras  Despesas  Correntes,  até  o  valor  de  R$400.000,00 (quatrocentos  mil

reais).

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes:

I - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais - FEPJ, criado pela Lei nº 20.802, de 26 de julho de 2013, até o limite de

R$438.536.044,13 (quatrocentos e trinta e oito milhões quinhentos e trinta e seis mil

quarenta e quatro reais e treze centavos), para atender a:

I - Outras Despesas Correntes, até o valor de R$330.600.628,54 (trezentos e trinta

milhões seiscentos mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos);

II  -  Investimentos,  até  o  valor  de  R$107.935.415,59  (cento  e  sete  milhões

novecentos  e  trinta  e  cinco  mil  quatrocentos  e  quinze  reais  e  cinquenta  e  nove

centavos).

Parágrafo único -  Para fins do disposto no  caput e para a operacionalização do

FEPJ, ficam criadas as seguintes atividades em sua unidade orçamentária, sob as

classificações orçamentárias indicadas abaixo:

I - Construção, Reforma e Aquisição de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

(2.117);

II - Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais (4.117);

III  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e  Ações  de  Comunicação

Institucional (4.224);

IV  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660);

V - Formação, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Contínuo de Pessoas (2.109); e

VI - Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche e Outros Auxílios (2.111);

Art. 6º - Para atender ao disposto no art. 5º, serão utilizados recursos provenientes:
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I  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$6.349.122,63 (seis milhões trezentos e quarenta e nove mil

cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos);

II  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos de Convênios com a União e suas Entidades, do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$133.914,28  (cento  e  trinta  e  três  mil

novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos);

III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, da Fundação Estadual do

Meio Ambiente, no valor de R$17.993,97 (dezessete mil novecentos e noventa e três

reais e noventa e sete centavos);

IV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais, no valor de R$97.477.635,97 (noventa e sete milhões quatrocentos e setenta

e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos);

V - do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$17.000.000,00  (dezessete

milhões de reais);

VI  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do Instituto Mineiro de Agropecuária, no valor de

R$91.000,00 (noventa e um mil reais);

VII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do Instituto Estadual de Florestas, no valor de

R$712.971,10  (setecentos  e  doze  mil  novecentos  e  setenta  e  um  reais  e  dez

centavos);

VIII  -  da  anulação da dotação orçamentária  de  Outras  Despesas Correntes,  de

Recursos  de  Convênios  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios,  as

Instituições Privadas e os Organismos do Exterior, do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, no valor de R$1.757.298,12 (um milhão setecentos e cinquenta e

sete mil duzentos e noventa e oito reais e doze centavos);
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IX  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades,

do  Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$46.904,92  (quarenta  e  seis  mil  novecentos  e  quatro  reais  e  noventa  e  dois

centavos);

X  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  da  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$170.513.787,55 (cento e setenta

milhões quinhentos e treze mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco

centavos);

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  da  Receita  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas

Judiciais,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$58.100.000,00 (cinquenta e oito milhões e cem mil reais);

XII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos

Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$46.678.221,72 (quarenta e seis milhões seiscentos e setenta e oito mil duzentos

e vinte e um reais e setenta e dois centavos);

XIII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos  da

receita  de  Alienação de  Bens  de Entidades  Estaduais,  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais);

XIV  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos  da

Receitas de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais, do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, no valor de R$39.602.093,87 (trinta e nove milhões seiscentos e

dois mil noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, as alterações decorrentes da criação das

dotações orçamentárias vinculadas ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais, de que trata o parágrafo único do art. 5º.

Art. 8º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição

da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.
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Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 30/2013

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o

relatório de atividades dessa corte relativo ao 2º semestre de 2013. (- À Comissão de

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

art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Do  Sr.  Bilac  Pinto,  secretário  de  Desenvolvimento  Regional  e  presidente  do

Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, agradecendo a

esta Casa a cessão de servidores para auxiliar na sistematização das propostas e na

realização da V Conferência das Cidades.

Do Sr. Carlos Roberto de Rezende, prefeito municipal de Cristiano Otôni, solicitando

apoio para que esse município seja incluído na lista de cidades que recebem o sinal

da Globo Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Edson Zampar Jr., juiz de direito, comunicando ter recebido a informação de

que os advogados dativos locais não mais aceitarão nomeações cíveis ou criminais a

partir  de  1º/10/2013,  em  razão  da  falta  de  pagamento  de  seus  honorários  pelo

Estado,  e  solicitando  o  empenho  deste  Legislativo  a  fim  de  que  a  questão  não

acarrete  prejuízos  para  os  beneficiários  da  advocacia  dativa.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Do Sr. Elder Gonçalo M. Dangelo, subcorregedor de Polícia Civil, solicitando, com

referência  à  detonação  de  artefato  explosivo  nas  dependências  desta  Casa  em

25/9/2013, relatório da Polícia Legislativa e cópia das imagens captadas pelo circuito

interno de filmagens.

Da  Sra.  Isabel  Pereira  de  Souza,  Presidente  da  Prodemge,  encaminhando

esclarecimentos  sobre  a  pane  elétrica  ocorrida  nesse  órgão  em  15/9/2013.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Dos  Srs.  Geovanne  Honório,  Marcio  Nobre,  Onofre  Camilo  Perusso,  Samuel
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Mariano Silva e Sebastião Guilherme Ferreira de Souza, respectivamente presidentes

das Câmaras Municipais de Governador Valadares, Uberlândia, Tombos, Japaraíba e

Verdelândia,  solicitando  seja  colocado  em  ordem  do  dia  o  Projeto  de  Lei  nº

1.565/2011. (- Anexem-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Manoel Alvim, secretário da CPI - Tráfico de Pessoas no Brasil, comunicando

o adiamento da audiência pública dessa comissão, a ser realizada em Betim.

Dos vereadores da Câmara Municipal de Aiuruoca manifestando-se contrariamente

ao  fechamento  das  Apaes.  (  -  Às  Comissões  de  Educação  e  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Do Sr. Rodrigo Alexandre Assis Silva, Presidente da Câmara Municipal de Itabira,

solicitando seja colocado em ordem do dia o Projeto de Lei nº 2.513/2011. (- Anexe-se

ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.602/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bom

Fim e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Bom Fim e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba, Minas

Gerais.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Bom  Fim  e

Adjacências, em pleno e regular funcionamento há mais de 10 anos, cumprindo suas

finalidades  estatutárias,  é  uma  instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza

atividades de caráter assistencial, visando atender a todos os que a ela se associam,
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independentemente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor  e  crença

religiosa.

A mencionada  associação  destina  a  totalidade de suas  rendas  ao  atendimento

gratuito  e  ao  cumprimento  de  suas  finalidades,  não  distribui  seus  lucros  ou

dividendos, nem concede remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou

benefícios,  sob  nenhuma  forma,  a  dirigentes,  conselheiros  associados  ou

instituidores.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta. Outrossim, como mencionado, a entidade não

remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui

lucros,  vantagens ou bonificações  a dirigentes,  associados ou mantenedores,  sob

nenhuma forma.

Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os

bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, legalmente constituída

no Estado, detentora de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972 de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.603/2013

Declara de utilidade pública o Clube de Orientação de Divinópolis, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Orientação de Divinópolis,

com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Clube de Orientação de Divinópolis, com sede nesse município, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas incentivar



1159
____________________________________________________________________________

e difundir  a prática do desporto junto à comunidade divinopolitana e do Oeste do

Estado; criar consciência ecológica através da prática do desporto; promover a união,

o espírito de camaradagem e amizade entre seus associados e familiares; observar

em todos os atos e reuniões os preceitos éticos e homenagear pessoas, entidades ou

associados que prestarem relevantes serviços ao clube.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.604/2013

Declara de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no Município de

Santana da Vargem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no

Município de Santana da Vargem.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Escola  de  Samba  ZQ,  com  sede  no  Município  de  Santana  da

Vargem,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e carnavalescas.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio

para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.605/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel de Proteção ao

Idoso e Portadores de Deficiência Física, com sede no Município de Heliodora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel

de Proteção ao Idoso e Portadores de Deficiência Física, com sede no Município de

Heliodora.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Associação  Comunitária  Santa  Isabel  de  Proteção  ao  Idoso  e

Portadores  de  Deficiência  Física,  com  sede  no  Município  de  Heliodora,  é  uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a prática da caridade no

campo  da  assistência  social  e  da  promoção  humana,  visando  especialmente  a

manutenção  de  estabelecimento  destinado  a  abrigar  idosos  e  portadores  de

deficiência, em condições de liberdade e dignidade, garantindo a preservação de sua

saúde física e mental.

Como  a  entidade  cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.606/2013

Declara de utilidade pública a Fazenda de Recuperação Novo Caminho, Sociedade

de Promoção Humana - Soproh -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fazenda  de  Recuperação  Novo

Caminho, Sociedade de Promoção Humana - Soproh -, com sede no Município Lagoa

da Prata.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.
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Fábio Cherem

Justificação: A Fazenda de Recuperação Novo Caminho, Sociedade de Promoção

Humana - Soproh - é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de

associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1996, com autonomia administrativa

e financeira.

Ela  tem  caráter  assistencial  e  prazo  de  duração  indeterminado,  com  o  objetivo

auxiliar dependentes químicos a abandonar o uso das drogas através da laborterapia.

A Fazenda de Recuperação Novo Caminho, mais conhecida "Fazendinha", cuida de

pessoas  envolvidas  no  uso  de  drogas,  sendo  seu  fundador  um  ex-dependente

químico, que, ao se recuperar da dependência, achou por bem ajudar outras pessoas

que se encontravam em sua antiga situação.

Acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  de  utilidade  pública

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

toda a comunidade de Lagoa da Prata e também para todos aqueles que, em virtude

desta  declaração,  puderem  se  beneficiar  das  atividades  promovidas  por  esta

entidade.

A Fazenda de Recuperação Novo Caminho preenche todos os requisitos  legais

para a declaração de utilidade pública, já que se encontra em funcionamento há mais

de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são

pessoas idóneas, conforme atestado apresentado, razão pela qual contamos com a

colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação do referido projeto.

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

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.607/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -, com sede no

Município de Virgem da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -,

com sede no Município de Virgem da Lapa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Luiz Henrique

Justificação: O Instituto Nova Esperança - Inoves - desenvolve ações fundamentais,

que fomentam o desenvolvimento local e regional. Abrange áreas do meio ambiente,

da assistência social, educacional, da saúde, cultural, da cidadania, da justiça e dos

direitos  humanos.  Promove e  executa  programas  e  projetos  sociais,  como ações

complementares às políticas públicas, em parceria com os setores público e privado e

a sociedade, visando à melhoria das condições de vida da população e garantindo os

direitos básicos do cidadão.

Assim, 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.

PROJETO DE LEI Nº 4.608/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis na

construção civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei tem por objetivo assegurar a proteção do meio ambiente mediante

a determinação do emprego de técnicas sustentáveis de construção civil nas obras

executadas pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Todas as construções civis executadas pelo Estado, diretamente por sua

administração  ou  por  meio  de  agentes  contratados,  sejam  prédios  públicos  ou

conjuntos  habitacionais,  deverão,  obrigatoriamente,  empregar  critérios  de

sustentabilidade  ambiental,  eficiência  energética,  qualidade  e  procedência  de

materiais, conforme as diretrizes definidas nesta lei.

Art.  3°  -  Devem  ser  levadas  em  consideração  no  desenvolvimento  de  projetos

sustentáveis as seguintes diretrizes, aplicando-se, sempre que possível, os conceitos

de redução, reutilização e reciclagem de materiais:

I - uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas;

II - economia e reutilização de água;

III - eficiência energética;
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IV - gestão dos resíduos sólidos;

V - permeabilidade do solo;

VI - conforto e qualidade interna dos ambientes;

VII - integração de transportes coletivos ou alternativos com o contexto do projeto;

VIII  -  integração  entre  os  projetos  e  as  características  do  entorno  de  sua

localização;

IX - automação dos equipamentos utilizados;

X - uso de energia solar através de placas fotovoltaicas ou outros meios, inclusive

para o aquecimento da água;

XI - emprego da energia eólica, quando viável;

XII  -  instalações  de  aparelhos  de  ar  condicionado  ecológicos  ou  de  eficiência

energética comprovada;

XIII - solução de coberturas ou de telhados verdes, ecologicamente apropriados;

XIV - tubulação independente dos sanitários para utilização de água não potável;

XV - reutilização de água de chuva para fins não potáveis, como rega de jardim e

descargas dos sanitários.

Art.  4°  -  A aquisição  dos  materiais  empregados  nas  construções  sustentáveis

deverá atender os seguintes requisitos:

I - dar preferência a insumos que tenham origem nas proximidades da obra;

II - priorizar materiais sintéticos ou transformados e, no caso dos produtos naturais,

optar por aqueles que possam ser renovados;

III - utilizar produtos reusados, reciclados ou renovados ou que possam passar por

esses processos;

IV - dar preferência a materiais compostos de substâncias não tóxicas, não nocivas

e que sejam de fácil decomposição;

V- utilizar produtos que comprovadamente não tenham agredido o meio ambiente

em seu processo produtivo (ACV);

VI - criar padrões sustentáveis novos e eficientes para o consumo;

VII  -  não empregar  materiais  transgênicos ou  compostos de insumos com essa

característica;

VIII  -  não  utilizar  insumos  que  possam  poluir  o  meio  ou  cuja  produção  seja
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ecologicamente imprópria.

Art.  5° -  Definem-se, para os efeitos desta lei,  os seguintes termos referentes a

materiais e produtos empregados na construção sustentável:

I - madeiras alternativas:

a) certificadas: tipo de madeira que tem a sua origem comprovada por meio de

certificados emitidos por organismos autorizados;

b) reflorestamento: madeira proveniente de florestas, originais ou replantadas, que

apresentem manejo sustentável na sua produção com a finalidade de preservar as

matas e, ao mesmo tempo, sustentar o ritmo de extração;

II  - tintas naturais: tintas à base de água, ceras e óleos vegetais, resinas naturais

com pigmentações minerais que não utilizam metais pesados em sua composição;

III - telhas ecológicas: fabricadas a partir de placas prensadas de fibras naturais ou

de materiais reciclados que possuem características melhores do que as telhas de

fibra, vidro ou de amianto, além de serem mais leves e preferencialmente de cores

claras;

IV - pisos intertravados: compostos por peças modulares que se encaixam, sendo

indicados  para  o  uso  em  grandes  áreas,  especialmente  calçadas  e  grandes

extensões de pavimentos externos, possibilitando que a água da chuva permeie suas

juntas, de modo a facilitar a drenagem do solo;

V - solo-cimento: tipo de cimento para argamassa ou estrutura, adequado para uso

em revestimento de pisos e paredes devido à elasticidade, utilizado na pavimentação,

em muros de arrimo e na confecção de tijolos e telhas sem que haja queima prévia;

VI  -  concreto  reciclado:  tipo  de  concreto  que  pode  ser  fabricado,  utilizando-se

diferentes fórmulas, tais como escória de alto forno, sobras de minério e asfalto;

VII - equipamentos sanitários de baixo consumo: com reguladores de consumo, tais

como torneiras com sensor de presença ou duplo acionamento;

VIII  -  lâmpadas  LED  com  alta  eficiência  energética:  lâmpadas  compactas  que

utilizam baixa quantidade de energia;

IX  -  lixeiras  altas:  localizadas  em  nível  mais  elevado,  de  maneira  a  reduzir  a

probabilidade de que o lixo seja espalhado nas vias públicas em caso de enchente,

contribuindo com a limpeza e a saúde.
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Art. 6° - Os projetos de obras sustentáveis que empregarem madeira ou qualquer

outro  insumo de  origem  controlada  somente  poderão  ser  aprovados  se  houver  a

devida comprovação de sua procedência.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Luiz Henrique

Justificação: A construção sustentável é um conceito relacionado a um conjunto de

práticas adotadas antes, durante e após os trabalhos de planejamento e construção,

com o intuito de obter uma edificação que não agrida o meio ambiente e leve em

conta o processo no qual o projeto foi concebido, como serão utilizados os ambientes,

quanto tempo terá de vida útil,  e depois desse período se ele servirá para outros

propósitos ou não.

O funcionamento das cidades é o grande responsável pelo consumo de materiais,

principalmente água e energia, sendo importante a adoção de práticas sustentáveis,

para que os impactos sobre o meio ambiente sejam mitigados. De todas as atividades

praticadas pelo homem, a construção civil é uma das que mais tem impacto no meio

ambiente.

No Brasil,  aproximadamente  40% da  extração dos  recursos  naturais  tem como

destino a indústria da construção; 50% da energia gerada no País é destinada ao

funcionamento das edificações, e 50% dos resíduos gerados são provenientes de

obras e demolições. A adoção dessas práticas por parte dos gestores servirá como

ferramenta de disseminação desses conceitos, auxiliando na preservação do meio

ambiente e melhorando a qualidade de vida de todos.

Pelos motivos expostos, solicito aos nobres colegas a aprovação deste projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 69/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.609/2013

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Santa Luísa de Marillac, com sede no

Município de Juiz de Fora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Lar  dos  Idosos  Santa  Luísa  de

Marillac, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação:  O Lar  de  Idosos Santa Luísa  de  Marillac  desenvolve  um revelante

papel na comunidade que representa, através da promoção de atividades para os

idosos  carentes,  visando  ao  atendimento  das  suas  necessidades  básicas,  sem

nenhuma distinção, sempre em busca de defesa dos seus interesses sociais, para a

preservação de seus direitos fundamentais.  Ainda tem entre suas atividades a de

assistência  à  família  dos  assistidos  que  se  encontram  em  vulnerabilidade  social,

assim como promover  ações de prevenção na área da saúde dos idosos, para o

resguardo da dignidade e da vida.

Este projeto encontra-se amparado pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, razão pela qual

contamos com o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.610/2013

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello Nº 270, com

sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello

n° 270, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Arlen Santiago

Justificação:  A  Loja  Maçônica  Antônio  Lafetá  Rebello  N°  270,  com  sede  no

Município de Montes Claros, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, cuja principal

finalidade é  a filantropia  e  que trabalha  com as autoridades civis  para  reivindicar
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melhoramentos,  visando  a  beneficiar  principalmente  as  pessoas  mais  pobres.  A

Fraternidade da Loja Antônio Lafetá Rebello vem fazendo um trabalho com o apoio

dos irmãos do quadro e voluntários diversos,  para minorar  a dor das meninas da

Casa de Terceira Idade Santa Ana, fornecendo fraldas, remédios, consultas médicas

e feiras, mensalmente, aliviando a dor dessas meninas de idade entre 65 e 104 anos,

muitas abandonadas pela família.

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

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei n° 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados 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 4.611/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Varginha  -

Sindivar - , com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato do Comércio Varejista de

Varginha - Sindivar -, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: o Sindicato do Comércio Varejista de Varginha - Sindivar -, com sede

no Município de Varginha, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

sem cunho político ou partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado,

e tem por  finalidades,  entre outras,  representar,  defender  e reivindicar  perante os

poderes públicos e onde quer que se faça necessário os direitos, interesses e os

assuntos que digam respeito ao fomento das atividades da classe econômica dos

empresários  varejistas  e  promover  a  união  e  a  solidariedade  entre  os  seus

associados.
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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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.612/2013

Garante a presença de acompanhantes a enfermos na unidade de terapia intensiva

- UTI - dos hospitais, casas de saúde e maternidades no Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  permitida  a  presença  de  acompanhantes  aos  enfermos  nas

dependências  das  enfermarias  e  das  unidades  de  terapia  intensiva  -  UTI  -  dos

hospitais,  casas de saúde e maternidades públicas e privadas, resguardando-se o

tempo de três horas por dia, quando são realizados os procedimentos de higienização

tanto do local como dos pacientes, além dos exames de maior complexidade.

Parágrafo único - Para a consecução da norma, faz-se necessária a presença de

cadeiras e colchonetes que permitam a permanência do acompanhante, em tempo

integral, observado o disposto no caput.

Art. 2º - As instituições referidas no art. 1° deverão adequar-se à presente lei no

prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: A fragilidade emocional de um paciente sujeito às terapias intensivas

muito  se  deve  à  necessidade  de  ter  que  enfrentar  esses  tratamentos  sem  a

companhia de um parente ou de um amigo. A ciência hoje reconhece o fato de que se

sentir  amado e  amparado por  alguém favorece  uma recuperação mais  rápida  do

paciente, além de dar a ele a possibilidade de apoio afetivo e até espiritual.
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A presente proposição visa oferecer aos pacientes mineiros o que já é garantido

nas instituições hospitalares do Paraná, desde 2005, pela Lei n° 14.922, oriunda de

projeto de autoria do deputado Artagão de Mattos Leão Júnior.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  5.901/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  ocorrências

protagonizadas por adolescentes em  shoppings situados na Capital.  (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.902/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Ismael Jerônimo Soares, delegado da Polícia

Civil, e Fábio Bernardes Ferreira de Santana, detetive da Policia Civil, pelos profícuos

e eficientes trabalhos realizados no Município de Carmo do Rio Claro e região.

Nº 5.903/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional

de Polícia Civil, pela atuação na ocorrência, em 10 de outubro, nos Bairros Furtado

de Menezes e Vila Olavo Costa, na região sudeste de Juiz de Fora, que resultou na

prisão de quatro adultos e na apreensão de um menor e de 500 gramas de  crack,

mais  de  1kg de  maconha,  dois  carros,  diversos  materiais  eletrônicos  e  cerca  de

R$2.000,00; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providência com

vistas a que seja concedida recompensa aos referidos policiais pelo relevante serviço

prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.904/2013,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Juliana Veloso Martins, educadora em saúde do setor

de educação da Secretaria  Municipal de Curvelo, por ter  alcançado o 1º  lugar no

concurso que premia ações exitosas no combate à dengue, realizado pela Secretaria

de Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.905/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  54º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, que atuaram em ocorrência em Ituiutaba, em 10 de outubro de 2013, que
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resultou  na  prisão  de  duas  pessoas  e  na  apreensão  de  uma  menor  e  de

aproximadamente 2kg de drogas,  sendo quase 1kg de maconha e quase 1kg de

crack; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com

vistas a que seja concedida recompensa aos referidos policiais pelo relevante serviço

prestado à sociedade.

Nº 5.906/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, que atuaram em ocorrência em 10 de outubro de 2013, em Divinópolis,

que resultou na prisão de um menor e na apreensão de 10kg de cocaína avaliados

em aproximadamente em R$100.000,00; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências  com vistas  a que seja concedida recompensa aos

referidos  policiais  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.907/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alexandre Santos Porto, bombeiro militar, pelo belo trabalho

de desenhista que desenvolve nas horas vagas. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.908/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os  cadetes  e  alunos  da Escola  de  Formação  de  Oficiais  da

PMMG que venceram a 30ª edição dos jogos acadêmicos das polícias e bombeiros

militares, realizados em Belo Horizonte. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 5.909/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia Regional

de Polícia, pela atuação em ocorrência em 6 de outubro de 2013, na BR 116, em

Muriaé, que resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de aproximadamente

200kg  de  maconha;  e  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências com vistas a que seja concedida recompensa aos referidos policiais pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.910/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional

de Polícia Civil, pela atuação em ocorrência em Juiz de Fora que resultou na prisão

de um empresário que vendia drogas e na apreensão de quatro embalagens com
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maconha, R$ 300,00, veículos, materiais e instrumentos para embalar e comercializar

maconha; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para

que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.911/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Getúlio Neiva, prefeito municipal de Teófilo Otôni, por esse

município ter sido reconhecido entre os quatro que apresentaram melhorias na área

da saúde nos nove primeiros meses de mandato, segundo matéria do jornal Estado

de Minas de 10/10/2013. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.912/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª e na 3ª

Cias. do Batalhão do Rotam, pela prisão de quatro suspeitos de envolvimento com

tráfico de drogas no Bairro Tupi, em Belo Horizonte.

Nº 5.913/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 173ª Cia.

PM/27º BPM em Juiz de Fora, pela apreensão de uma porção de cocaína, um pedaço

prensado de maconha, dois cigarros de maconha, um simulacro de arma de fogo, um

bastão com pregos na ponta,  um chicote feito  com corrente de motocicleta e um

tacape artesanal.

Nº 5.914/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 269ª Cia.

PM/27º BPM, pela prisão de dois homens por porte ilegal de arma em Juiz de Fora.

Nº 5.915/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª Cia.

TM/39º BPM, pela prisão de dois homens por tráfico de drogas na Vila Maribondo, em

Contagem. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.916/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Rosângela de Souza Pereira Tulher pelo profícuo

e eficiente trabalho desempenhado à frente da 3ª Delegacia de Plantão do Detran, em

Belo  Horizonte.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

deputado Gustavo Corrêa. Anexe-se ao Requerimento nº 5.747/2013, nos termos do
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§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.917/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais pela apreensão de 500kg

de maconha em Bataguassu (MS). (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.918/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Indústria Cerâmica Andradense S.A. pelos 40 anos de

sua fundação.

Nº 5.919/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Robson Braga de Andrade pela instalação,  em

Itajubá,  da fábrica de transformadores de instrumentos Balteau Produtos Elétricos

Ltda. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  5.920/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Boa Esperança pelo 144º aniversário desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.921/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  cópia  do  relatório  da

investigação de furto dos computadores do programa Um Computador por Aluno no

Município de São José da Lapa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.922/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Balteau pela inauguração de fábrica em Itajubá. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº  5.923/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  promotores  titulares  das  1ª  e  2ª  Varas  Cíveis  da  Comarca  de

Várzea  da  Palma  pedido  de  providências  para  que  se  averiguem  eventuais

irregularidades administrativas no município, acompanhado do documento entregue

na 27ª Reunião Ordinária dessa comissão e do trecho das notas taquigráficas dessa

reunião em que consta o relato do Sr. Francisco de Oliveira Moreira.

Nº  5.924/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja

aumentado o efetivo da Polícia Civil no Município de São José da Lapa.

Nº  5.925/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam

implantadas câmeras de segurança do projeto Olho Vivo no Município de São José

da Lapa.

Nº  5.926/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que

seja  aumentado  o  efetivo  dessa  corporação  destinado  ao  4º  Pelotão  da  179ª

Companhia do 36º Batalhão localizado em São José da Lapa.

Nº  5.927/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

implantado o programa Fica Vivo em São José da Lapa,  conforme solicitação da

população e de convidados presentes na 54ª Reunião Extraordinária da comissão

ocorrida nesse município.

Nº  5.928/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Defesa Social e de Educação pedido de providências

para que sejam implantadas câmeras de segurança na Escola Estadual José Elias

Issa,  em São José da Lapa,  conforme solicitação da população e  de  convidados

presentes na 54ª Reunião Extraordinária da comissão ocorrida nesse município.

Nº  5.929/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Corregedoria do Sistema de Defesa

Social e à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

da Infância e Juventude do Ministério Público as notas taquigráficas da 27ª Reunião

Ordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja  averiguado  o

assédio moral praticado pela diretoria do Centro de Internação Provisória de Sete

Lagoas  contra  os  agentes  socioeducativos  Marcos  Vinícius  de  Sena  e  Renato

Eustáquio,  que  teriam  sido  transferidos  de  suas  funções  por  ter  denunciado

irregularidades;  e  seja  averiguada  eventual  responsabilidade  da  diretoria  da

instituição, que,  ciente do risco de morte que corria  o adolescente W.M.A.,  de 16

anos, não teria tomado as medidas necessárias para garantir sua segurança, o que

culminou no assassinato do menor dentro dessa unidade, em 19/7/2013, por outros

dois adolescentes que ocupavam o mesmo alojamento.

Nº  5.930/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados às câmaras municipais mineiras as notas taquigráficas da 4ª Reunião

Especial  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizados

estudos para a criação de zonas habitacionais de interesse social em cada município

e para a ampliação das políticas voltadas para a garantia do direito à moradia da

população de baixa renda.

Nº 5.931/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Betim  pedido  de  providências  para  que  implemente,  com

urgência, o Programa Escola Integral no município.

Nº 5.932/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  alteração  do  Decreto  nº

46.206,  de  2013,  de  modo  a  garantir  o  direito  dos  diretores  de  escolas  públicas

estaduais do recebimento dos acréscimos remuneratórios devidos pelas certificações

ocupacionais, desde 2005 até esta data.

Nº 5.933/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providência para a alteração do Decreto nº 45.599,

de 11/5/2011, que dispõe sobre o Programa de Educação Profissional, de modo a

permitir a participação de alunos no regime semipresencial.

Nº  5.934/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Primeira  Turma  do  STF  pedido  de  providências  para  que  seja

agilizado  o  julgamento  do  Habeas  Corpus  nº  117871,  impetrado  em favor  do  Sr.

Norberto Mânica, acusado de envolvimento no homicídio de servidores do Ministério

do Trabalho no Município de Unaí.

-  São também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  dos  deputados  João

Leite e outros, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Arlen Santiago.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Segurança Pública e dos deputados Fabiano Tolentino e Neilando Pimenta.

Questões de Ordem

O deputado Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  antes  de  começar  nossa reunião,

queria fazer uma comunicação, que acho importante. Depois de amanhã, quinta-feira,

Montes Claros terá um motivo muito grande para comemorar. A cidade receberá as
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maiores  autoridades  de  Minas  e  do  País,  autoridades  dos  governos  federal  e

estadual,  quando inauguraremos a maior  fábrica de  sandálias  Havaianas  de todo

mundo.  Todas  as  sandálias  Havaianas  serão  confeccionadas  em  Montes  Claros,

através dessa grande e moderna fábrica da Alpargatas. É um empreendimento de

milhões  de  reais,  que  gerará  cerca  de  3  mil  empregos  diretos  e  mais  de  5  mil

indiretos,  que  estarão  no  processo,  na  cadeia  de  confecção,  transporte  e

comercialização das sandálias Havaianas, através da Alpargatas, em Montes Claros.

Elas  serão exportadas  para  o  mundo todo,  aliás,  hoje,  é  um  artigo  disputado no

mundo  inteiro.  É  um  presente  que,  quando  se  dá,  as  pessoas  o  recebem  com

satisfação.  Essas  sandálias  serão  confeccionadas  aqui  em  Minas  Gerais.  Queria

destacar, Sr. Presidente, a participação tanto do governo federal quanto do governo

de  Minas  num  movimento  muito  grande,  na  soma  de  esforços  para  que  esse

momento pudesse acontecer. Todos os treinamentos foram feitos, e será um fato que

trará um destaque à cidade de Montes Claros. Essa é a primeira comunicação que

queria  fazer  a  V.  Exa.,  e  esta  Casa  vai  se  fazer  representar.  Queria  fazer  outra

comunicação, presidente. Hoje, por meio da grande imprensa nacional, recebemos a

informação de que a Prefeitura de São Paulo, através do prefeito Haddad, receberá,

no ano que vem, recursos no valor de R$685.000.000,00 do Ministério de Saúde para

serem aplicados apenas na cidade de São Paulo. Quero só salientar a discrepância,

porque,  neste  ano,  os  recursos  do  governo  federal  para  São  Paulo  somam

R$21.000.000,00 e, no ano que vem, chegarão à quantia de R$685.000.000,00. Isso

é  bom para  São  Paulo  e  sua  capital,  mas  é  importante  entendermos  que  esses

recursos serão aplicados, presidente, na construção de novas unidades básicas de

saúde. Serão construídas 20 unidades de pronto-atendimento, as UPAs, e 8 hospitais

na região da cidade de São Paulo, que são hospitais de caráter microrregional. Fico

pensando  que  o  diretor  executivo  do  Ministério  de  Saúde  é  o  belo-horizontino  e

companheiro  Helvécio  Magalhães,  um  homem da maior  capacidade,  um sujeito...

Neste minuto que me resta, gostaria de dizer que a Assembleia de Minas, por meio

da Comissão de Saúde, vai tentar agendar um contato com o ministro Padilha e com

Helvécio Magalhães, para mostrar-lhes a necessidade que temos não só na capital

de Minas, mas nas outras cidades-polo, como Montes Claros. Esse é um assunto
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sério, é uma comunicação que precisamos fazer porque estamos vendo São Paulo

avançar muito, enquanto vivenciamos esse problema na Comissão de Saúde, eu que

sou  médico  e  deputado,  e  estamos  lutando.  Recentemente,  estivemos  em  Sete

Lagoas lutando pela construção do hospital regional, e em Nanuque, Montes Claros e

em várias outras cidades vemos um desequilíbrio muito grande no tratamento. Se

isso não for uma comunicação urgente e séria, não sei o que seria uma comunicação

urgente e séria.  Só estou manifestando,  primeiramente,  esse fato que me causou

uma surpresa  muito  grande.  E  também  estou  comunicando  que,  como deputado

médico  da  Comissão  de  Saúde,  queremos  fazer  chegar  essas  reivindicações  ao

ministro  da  Saúde  e  ao  secretário  executivo,  que  é  mineiro  de  Belo  Horizonte,

Helvécio Magalhães, mostrando a necessidade de termos tratamento igualitário ao da

Prefeitura de São Paulo. Obrigado.

O deputado Doutor  Wilson Batista  -  Sr.  Presidente,  quero  apenas  anunciar  um

acontecimento importantíssimo, de relevância principalmente para a região da Zona

da Mata. Na semana passada, estivemos, ao lado do governador do Estado, Antonio

Anastasia, anunciando importantes investimentos na área da saúde, principalmente

em um ponto fraco da medicina hoje: urgência e emergência. Foi anunciada a criação

de novos hospitais regionais, sendo um em Além-Paraíba, e do sistema de urgência e

emergência - Samu - nas cidades de Leopoldina, Cataguases, Muriaé e Carangola.

Foram investimentos significativos, da ordem de R$4.000.000,00 para cada cidade,

para a criação de novos leitos de UTI e expansão do serviço de pronto-socorro. Será

criada uma rede integrada aos municípios para urgência e emergência, permitindo

que pacientes sejam tratados adequadamente, principalmente logo após um episódio

de  urgência  ou  emergência.  Eles  serão  encaminhados,  seguindo  um  padrão  de

atendimento, a todos esses municípios, com a segurança e a garantia de que serão

tratados apropriadamente e no momento certo, sem deixar agravar uma situação de

doença, principalmente na emergência. Portanto, foram investimentos da ordem de

R$57.000.000,00, recursos do governo do Estado que serão aplicados na Zona da

Mata para fortalecimento dos hospitais no setor de urgência e emergência. Quero

deixar  registrado esse fato importantíssimo para nossa região,  porque certamente

trará a todos nós a segurança de que seremos bem atendidos, principalmente na
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saúde. Obrigado.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, no momento em

que  nosso  país  passa  por  grande  aumento  de  violência,  quando  assistimos  aos

programas do Datena, da Rede Record, o MGTV, ficamos com medo de sair de casa,

parece que  estamos  em  uma guerra  contra  o  Iraque.  De sábado  para  domingo,

aconteceu um fato que reputo perigoso e lamentável.

Um  soldado,  da  1ª  Companhia  de  Missões  Especiais  de  Contagem,  estava

chegando em casa, no Bairro Nacional, por volta de 3 horas da manhã, quando foi

abordado por quatro bandidos, que cercaram seu carro e anunciaram o assalto. Qual

o  medo  de  todo  policial  quando  é  assaltado?  Ser  reconhecida  sua  condição  de

policial  pelo  bandido e,  por  isso,  ser  morto.  Sabemos que bandido não gosta de

polícia. Esse policial então, corajosa e heroicamente, fez o que não se deve fazer. No

desespero de não ser reconhecido como policial, reagiu ao assalto. Quando reagiu, o

bandido  efetuou dois disparos contra a sua esposa.  Um tiro pegou na altura das

nádegas, o outro, na barriga. A esposa do policial foi baleada dentro do carro.

O soldado Renato Couto Colen, numa reação rápida, porque tudo acontece muito

rápido,  sacou  de  sua  arma  e  efetuou  dois  tiros  num  dos  quatro  bandidos.  Os

bandidos correram, e o policial correu para socorrer sua esposa, encaminhando-a à

Policlínica do Ressaca. Dessa policlínica, ela foi levada para o Hospital Municipal de

Contagem. Ele então acionou a Polícia Militar, informando que havia sido assaltado e

reagido, que sua esposa tinha sido baleada e que os bandidos estavam correndo

para tal direção.

Resultado dessa ópera:  a Polícia Militar  fez o rastreamento e pegou o primeiro

bandido, que estava com uma arma. Em seguida, prendeu o segundo bandido que

participara do assalto. O bandido que estava armado recebeu do policial um tiro no

braço e foi levado para o mesmo hospital em que estava a esposa do soldado, ou

seja, para o Hospital Municipal de Contagem. Lá chegando, ele foi reconhecido como

o criminoso que fez o assalto. Quando foi reconhecido, ele reagiu contra os policiais,

que foram obrigados a usar uma pistola de choque, a pistola Taser. O marginal foi
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atendido,  e a esposa ficou internada até quase 17 horas no mesmo hospital.  Fui

acionado e acompanhei essa ocorrência. Pedi ajuda à diretoria de saúde da Polícia

Militar para transferi-la para o Hospital Militar. E assim o conseguimos.

Posteriormente a ocorrência foi levada, deputado Vanderlei, para a delegacia. Nela

constavam os quatro bandidos assaltantes - sendo que dois estavam presos - e o

policial  militar  e  a  sua  esposa  como  vítimas  do  assalto.  Quando  chegaram  à

delegacia aconteceu algo maluco, que não entendi até agora. O delegado, de cujo

nome não me lembro, perguntou para o policial: “Sua arma é legalizada?”. O policial

respondeu:  “É,  está  aqui  o  documento.  É  legalizada  minha  arma”.  O  delegado

peguntou novamente:  “O  senhor  tem como provar  que foi  assaltado?”.  O  policial

respondeu: “Tenho. Estão aqui as testemunhas”. O delegado perguntou: “O senhor

tem  como  provar  que  foi  este  cara  que  assaltou  vocês?”.  O  policial  respondeu:

“Tenho. Estão aqui as testemunhas”. O policial foi para a delegacia como vítima do

assalto, e os bandidos como autores.

Resultado dessa ópera inexplicável: o bandido foi autuado em flagrante por assalto,

e o policial, que reagiu ao assalto, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Nunca vi isso. Tenho 25 anos de Polícia Militar e nunca vi uma loucura dessas. O

cidadão reage a um assalto, por medo de ser morto e para proteger sua esposa; o

bandido,  que foi  preso,  tem sua arma apreendida,  conforme a ocorrência,  mas o

policial é preso junto com o bandido. Não entendi esse negócio. O comando da PM

que estava de plantão,  o tenente-coronel  comandante da  Companhia  de  Missões

Especiais, falou para mim que também não entendeu.

O policial foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Procuramos o nosso

advogado para soltar o policial.

Fomos, no domingo, procurar o juiz de plantão e a promotora. Levamos a cópia do

auto de prisão em flagrante - APF. A primeira pergunta da promotora foi esta: "Será

que esse moço tem algum problema com a PM? Porque não estou vendo crime aqui".

E deu parecer pela soltura. Ou seja, o policial terminou seu APF às 8 horas da manhã

e, às 4 horas da tarde, ele estava preso.

Queria  entender  essa situação,  em  que  o  cidadão,  vítima de  assalto,  é  preso.

Deputado Vanderlei, dá para entender um negócio desses? O Código Penal é muito



1179
____________________________________________________________________________

claro. Ele está aqui, e o abri no art. 23.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Enquanto V. Exa. abre o código, só

para sintetizar: é o rabo abanando o cachorro.

O deputado Cabo Júlio* - É desse jeito. Abri o art. 23 do Código Penal Brasileiro -

não é interpretação, é literal -, e ele diz claramente: "Não há crime quando o agente

pratica o fato: Inciso I - em estado de necessidade". Esse é o caso do policial. Não

existe crime, não existe tentativa de homicídio contra um bandido quando o fato é

praticado em legítima defesa. Aí, pergunto: um cidadão que protege a sua esposa e a

si  mesmo num  assalto  e  reage  contra  um  bandido  armado  não  está  agindo  em

legítima defesa? Será que alguém tem dúvida disso? Será que alguém da história da

Terra consegue entender um negócio desses? Quando um cidadão defende a si e à

sua  esposa,  em  legítima  defesa,  ele  pode  ser  preso?  Fomos  tentar  entender  o

raciocínio do colega delegado, que não estava num dia bom.

Qual é o conceito de legítima defesa? Quem, moderadamente, usando dos meios

necessários, repele injusta agressão a direito seu ou a direito de outrem. Então, quem

usa  moderadamente  os  meios  necessários  para  tal.  O  soldado  usou  meios

moderados? Usou. Ele acertou o tiro no braço do bandido. Se ele quisesse acertá-lo

na cabeça, teria acertado. Estava muito perto. Mas ele usou, moderadamente, dos

meios necessários. Qual era o meio necessário? O bandido estava com uma arma, e

ele também estava com uma arma. O bandido atirou na esposa dele, e ele atirou no

braço  do  bandido.  Isso  está  dentro  do  conceito  de  legítima  defesa.  Ele  usou,

moderadamente, os meios necessários, repelindo injusta agressão. É óbvio que a

agressão era injusta. Era um assalto. Ele e sua esposa estavam sendo assaltados na

porta de casa. Era uma agressão injusta aos seus direitos. Ele estava defendendo a

si e a sua esposa.

São situações como essa que  colocam as  pessoas  em risco.  Obviamente,  não

podemos questionar nem criticar instituições, como a Polícia Civil ou a Polícia Militar,

por um fato isolado. São situações dessas que colocam em risco a tal da “integração”.

Se é que existe essa tal integração das polícias, tão criticada.

Não consegui entender isso. Houve uma revolta geral do quartel. O cidadão falou

comigo assim: “Deputado, não estou entendendo nada. Estou com minha nota de
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culpa, estou preso. O delegado ratificou minha prisão por tentativa de homicídio. Não

tentei matar ninguém, tentei defender minha esposa. Prefiro ser um preso vivo a ser

um herói morto”.

Fica  aqui  minha  crítica.  A  Comissão  de  Segurança  Pública  queria  fazer  uma

audiência, e pedi que ela aguardasse essa semana para depurarmos o caso. Digo, na

condição de advogado, que sempre existem três verdades: a verdade de um lado, a

verdade de outro e a verdade real. Estamos verificando esse caso, mas pelo que foi

apurado, até agora, o fato é exatamente como narrei aqui. Queremos que isso se

torne um fato isolado. O delegado não estava num dia bom.

Consultei  minha esposa,  que  é  delegada  de  polícia,  e  lhe  perguntei:  “Se  você

recebesse,  na  sua  delegacia,  uma ocorrência  como essa,  o  que  faria?”.  Ela  me

respondeu: “Eu prenderia o bandido. O soldado é vítima, então, o mandaria embora,

pronto e acabou”. Eu disse a ela: “Mas você sabia que aconteceu o contrário? Quase

que o bandido vai embora e o policial, vítima, fica?”. Ela disse: “Isso não é possível,

não aconteceu”. Ficamos nesta de aconteceu, não aconteceu, até eu lhe apresentar o

auto de prisão em flagrante e a nota de culpa. Quando um cidadão é autuado em

flagrante,  ele  assina  uma nota  de  culpa.  Queria  entender  isso.  O  nosso  inimigo

comum, Dr. Delegado, é o bandido. Como o senhor consegue prender um soldado

vítima de assalto porque reagiu a ele? Esse moço deveria estar sendo homenageado

por esta Assembleia, porque não morreu, defendeu sua esposa e a si mesmo. Ele

tinha que ganhar uma medalha, e não a prisão. Esperamos que o comando da Polícia

Militar e o superintendente da Polícia Civil, Dr. Jeferson Botelho, tomem providências.

Essa situação não pode acontecer. Primeiro, porque ela é ilegal. Está aqui: “Não há

crime. Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa”. Se não há

crime, e ele foi preso, autuado em flagrante por tentativa de homicídio, o delegado

cometeu  abuso  de  autoridade.  Não  queremos  que  fatos  como esse  comecem  a

estimular aquelas briguinhas de rua entre policiais  civis e militares. Não queremos

isso, somos colegas e coirmãos.

Portanto, registramos nossa revolta com a atitude do delegado da 6ª Seccional de

Contagem,  que  tratou  uma  vítima  como  bandido.  A  arma  era  legal,  da  polícia,

autorizado o porte pelo comandante; havia testemunhas e vítima; a mulher estava
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baleada; e o policial estava lá. O que mais faltava? Por tudo isso registramos a nossa

repulsa, a nossa revolta com o fato e a nossa solidariedade com o Sd. Renato Couto

Colen,  da  1ª  Companhia  de  Missões  Especiais  de  Contagem,  e  sua  esposa,

Alessandra Damasceno de Paula Colen, baleada por um bandido de extensa ficha

criminal. Isso não pode acontecer, sob o risco, presidente, de invertermos as coisas;

sob o risco de continuarmos a ir  a  enterros  chorar  por colegas mortos.  O colega

poderá ter medo de reagir porque irá preso. E preso por quê? Porque cuidou de sua

família, de sua esposa e de sua própria vida.

Deixo  o  nosso pedido  de providências  à Polícia Civil  e  ao  comando da Polícia

Militar. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira;  Srs.

Deputados; Sras. Deputadas; telespectadores da TV Assembleia; hoje, 15 de outubro,

é o dia dedicado ao professor. Uma data muito conhecida de todos, mas que sempre

nos  remete  a uma antiga  indagação:  comemorar  o  quê? Celebrar  o quê? E nos

remete também a uma reflexão, a uma análise da educação brasileira e do papel dos

professores na construção, tão importante, da política pública. É isso que brevemente

tentarei fazer desta tribuna, em homenagem, aí sim, aos trabalhadores da educação,

particularmente aos professores e às professoras, da rede pública, da rede privada,

da educação básica ou da educação superior.

Sabemos, não é novidade para ninguém, que nenhum país se constitui como nação

soberana,  desenvolvida,  com  melhoria  de  indicadores  sociais,  econômicos,  com

avanços civilizatórios,  culturais e ambientais,  se não se estruturar em uma forte e

sólida  política  educacional.  Essa  é  uma pré-condição,  e  os  modelos  e  a  história

mundial  nos  remetem  a  experiências  exitosas,  principalmente  das  nações  que

priorizaram o investimento, o cuidado e a atenção com a rede educacional.

Em nosso país, sabemos que ainda estamos longe de atingir uma condição que nos

orgulhe.  Temos  ainda  muitos  desafios,  mesmo  reconhecendo  os  avanços,

particularmente após 1988 e nos últimos 12 anos. Se formos analisar o tripé acesso,

permanência e qualidade - e me oriento muito nisso para fazer a análise do nosso
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modelo educacional e da nossa política pública -, diria que no acesso avançamos na

questão do ensino fundamental, hoje universal. Temos desafios importantes ainda a

ser  atingidos  na  universalização  do  acesso  ao  ensino  infantil,  na  creche  e

principalmente na pré-escola, para alunos de 4 a 6 anos. Hoje, quem frequenta o

ensino infantil majoritariamente é o filho de pais da classe média ou da classe alta.

Precisamos oferecer um ensino infantil para todas as crianças de 4 a 6 anos, e já

existem metas estabelecidas para isso.

Precisamos,  como  disse,  além  do  acesso  que  já  foi  garantido  no  ensino

fundamental, avançar na qualidade, que deixa ainda muito a desejar. Nesse aspecto,

é fundamental a valorização do professor, a sua qualificação e a condição de seu

trabalho,  que  são  medidas  estratégicas  que  devem  permanentemente  ser

perseguidas.

No ensino médio, temos um processo hoje nacional de rediscussão. É fundamental

repensarmos  o  projeto  pedagógico  do  ensino  médio,  é  preciso  cada  vez  mais

associar a profissionalização a esse ensino. Sabemos que também no ensino médio

há o desafio da universalização e, muito associado ao acesso e à qualidade, há o

desafio da permanência. Infelizmente, praticamente metade dos que ingressam no

ensino fundamental não concluem o ensino médio. É muita gente que fica para trás. A

evasão escolar e a repetência são causadoras dessa desistência. Então, o desafio da

permanência  hoje,  principalmente  no  ensino  fundamental  e  sobretudo  no  ensino

médio,  descortina  para  todos  nós  novos  desafios,  particularmente  no  campo  da

integração das políticas públicas, da saúde em relação à questão das drogas e da

gravidez precoce,  e da  assistência  social  no  que tange ao apoio  às  famílias.  Se

também  não  construirmos  a  chamada  intersetorialidade  das  políticas  públicas,  a

permanência dessas crianças e desses jovens na rede escolar fica prejudicada.

Felizmente, e aí há que se louvar o ex-presidente Lula e a atual presidenta Dilma,

hoje  temos  um  horizonte  mais  promissor  depois  do  ensino  médio,  porque  as

oportunidades  para  o  ingresso  no  ensino  superior  em  nosso  país  estão  mais

facilitadas. Hoje temos o ProUni, com mais de 1.300.000 jovens nas universidades,

temos a proliferação e a expansão de câmpus de universidades federais, temos os

institutos tecnológicos.
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Hoje o filho da classe trabalhadora pode transformar o sonho da universidade em

realidade, nas mais longínquas regiões do País e do Estado. Essa é uma conquista

de que não podemos abrir mão. O ensino superior e a qualidade na educação são

fatores de preocupação, porque não queremos formar quantidade, queremos que os

alunos saiam do ensino superior com qualidade suficiente para desenvolverem em

plenitude seus dons e suas vocações. Esse objetivo vem sendo buscado com muita

determinação pelo governo federal, pela presidenta Dilma. Outro desafio, no caso do

ensino superior, uma nova demanda, é a própria assistência estudantil.

Hoje o ingresso dos jovens pobres, a política de cotas, as cotas raciais no ensino

superior,  a  democratização  do  acesso  ao  ensino  superior  público  e  gratuito,  a

demanda por transporte universitário de municípios pequenos para municípios que

sediam universidades,  a moradia estudantil,  felizmente,  são novas demandas que

também estão no universo das novas conquistas a serem atingidas na educação.

Todo  esse  ciclo  da  educação  básica,  congregando  o  ensino  infantil,  o  ensino

fundamental, o ensino médio até o ensino superior público e privado, em todos eles,

em que pese à importância dos prédios, dos equipamentos, dos computadores, das

quadras, dos laboratórios, é fundamental. Não há projeto pedagógico exitoso que não

se  materialize  em  ambientes  e  espaços  adequados.  Um  dos  motivos  da  evasão

escolar,  além  da  dimensão  social,  é  o  desinteresse  provocado  por  um  projeto

pedagógico  que  pouco  atrai  o  jovem.  Isso  tem  muito  a  ver  com  a  falta  da

informatização, com a falta dos laboratórios, com a falta das bibliotecas. É preciso

repensar, reequipar ou equipar as nossas escolas, seja em qual plano ou em que

nível  de  ensino  for.  Sabemos  da  importância  da  materialidade  que  sustenta  um

projeto pedagógico cidadão. É nessa concepção que enxergamos a política pública

de  educação  que  forma  inteligências,  capacidades,  trabalhadores,  professores,

especialistas,  profissionais  liberais,  empreendedores.  Esperamos  que  todos  esses

sejam também bons cidadãos, boas cidadãs, que ajudem a construir uma nação mais

justa, socialmente igualitária, com consciência política, ética, ambiental.

Sabemos  dessa  importância,  mas  nada  disso  se  concretizará  se  não houver  a

valorização estratégica do trabalhador em educação, do professor e da professora.

Nesses 10, 12 anos, aqui em Minas, estive ao lado dos professores da rede pública
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estadual.

Gostaria de cumprimentar todos os professores e professoras de Minas Gerais, na

pessoa de nossa amiga Beatriz,  coordenadora-geral do Sind-UTE e presidente da

CUT, uma mulher guerreira, uma liderança sindical, uma digna profissional.

Durante todo esse tempo estamos ao lado, de maneira efetiva, dos trabalhadores

em educação de Minas porque não há como atingir uma educação de excelência, de

qualidade, libertadora se os profissionais que atuam nessa área não estiverem com

as condições de remuneração, de trabalho, de dignidade asseguradas.

Não podemos usar o argumento de que a educação, por conter o maior contingente

de profissionais, tenha uma política de difícil melhoria gradativa remuneratória. Pelo

contrário,  temos de alargar  os  horizontes das  fontes  de financiamento da política

educacional.  O governo Dilma está  dando esse exemplo,  com 75% dos  royalties

destinados  à  educação.  Precisamos  ser  criativos  para  que  o  Plano  Nacional  de

Educação, para que o Plano Estadual de Educação, para que as metas decenais

saiam do papel e se tornem realidade na vida de cada cidadão.

O tempo é curto, mas queria homenagear todos os professores da rede pública

estadual que resistem e lutam por melhores condições; e é extensivo aos professores

das redes municipais,  em grande número no Estado de  Minas,  principalmente  na

parcela do ensino infantil e fundamental; e aos professores também que trabalham na

rede privada em nosso Estado. Quero dizer-lhes que nesta Casa temos a alegria, a

nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, de, em todos os momentos, traduzir

em  votações  e  gestos  práticos  o  nosso  compromisso  com  a  educação,  pois  o

verdadeiro  compromisso  com  a  educação  passa,  em  primeiro  lugar,  pelo

compromisso,  pela  valorização  daqueles  que  trabalham  cotidianamente  por  uma

educação  pública  em  Minas.  Parabéns  a  todos  os  trabalhadores  em  educação,

particularmente aos professores e às professoras do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Deputado Ivair Nogueira, vice-presidente desta Casa

e hoje presidindo a nossa reunião, Sras.  Deputadas, Srs. Deputados, bancada da

imprensa, telespectadores da TV Assembleia e também os nossos visitantes que hoje
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nos acompanham ao vivo na Assembleia Legislativa, meus cumprimentos.

Sr.  Presidente,  quero  também  fazer  uma  homenagem  às  professas  e  aos

professores  pelo  seu  dia  hoje.  O  deputado  André  Quintão  já  o  fez  também,  de

maneira  efetiva  e  brilhante,  e  me  poupa,  inclusive,  de  fazer  uma  análise,  pois

concordo com a  que ele  falou -  dos avanços e dilemas que temos na educação

pública brasileira hoje.

Mas quero, até para complementar o que o deputado André Quintão já expôs, falar

sobre a educação pública no Estado de Minas Gerais. Faço-o com a autoridade de

quem, no dia de ontem, junto com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e

com a deputada Maria Tereza Lara, pôde ir ao acampamento dos professores que

ainda está localizado em frente à residência do governador Anastasia. Completaram-

se hoje 46 ou 47 dias de acampamento dos professores em frente à residência oficial

do  governador.  Acho,  no  mínimo,  estranho  -  deputados  André  Quintão  e  Elismar

Prado, que agora também nos escuta na Assembleia Legislativa - que durante todo

esse período o governador Anastasia não tenha convidado os professores que estão

acampados para escutar o que eles tinham para dizer. Eles ficaram 46 dias vizinhos

ao governador,  ficaram pacificamente  acampados em frente à sua casa.  Estavam

apenas  protestando  contra  a  situação  da  educação  no  Estado.  Às  vezes  fico

imaginando que, se eu fosse governador, convidaria esses professores para entrar na

residência oficial e escutaria o que os levou a ficar 46 dias passando frio, chuva ou

calor;  o  que levou esses professores a  ficar  durante  tanto tempo acampados em

frente  à  residência  oficial  do  governador,  que  não  teve  a  curiosidade  ou  a

generosidade de chamar alguns deles para irem até a sua residência e escutar o que

tinham a dizer da educação.

Ontem,  eu  e  a  Maria  Tereza  estivemos  no  acampamento  com  o  requerimento

aprovado na Comissão de Educação. Estive lá anteriormente com a Comissão de

Direitos  Humanos  para  discutir  a  violência  nas  escolas.  Os  professores  e  as

professoras que estavam nesse acampamento nos apresentaram fatos intrigantes em

relação à violência. Naquele dia a TV Assembleia foi proibida de ir. A imprensa e a

comunicação da Assembleia que estavam lá foram obrigadas a se retirar. E, para que

não ficasse uma má impressão da Assembleia Legislativa, sugeri que a Comissão de
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Educação fosse com a TV Assembleia e também com a equipe de comunicação.

Ontem fomos lá  e escutamos novamente  as  questões de segurança.  Hoje  saiu

publicada  no  Boletim  da  Assembleia uma excelente  matéria,  que  retratou  bem  a

conversa com os professores. Foi de fato uma conversa. Eles colocaram as questões

salariais,  especialmente  a  Prof.  Beatriz  Cerqueira  -  assim  como  o  André,  quero

homenageá-la -, que é uma grande sindicalista, professora e presidente da CUT e

tem  prestado  um  enorme  serviço  na  organização  da  categoria  e  na  luta  pela

educação pública e gratuita em Minas Gerais e no Brasil.

Os  professores  nos  disseram  que  esperam  o  pagamento  do  piso  salarial  e  o

descongelamento da carreira. E, além das questões salariais, o mais enfatizado foi a

melhoria na infraestrutura das escolas e a reivindicação da suspensão do programa

Reinventando o Ensino Médio. Segundo eles, esse programa está sendo colocado de

maneira  autoritária  e  sem  debates,  apenas  tentando  concorrer  com  o  Pronatec.

Portanto, isso não levará a uma melhoria real do ensino médio. Segundo os próprios

professores, é apenas uma corrida eleitoral, e não algo discutido coletivamente com a

educação.

Eles  também  apresentaram  questões  relativas  à  violência  nas  escolas  e  às

agressões. Solicitaram que nós, deputados, fizéssemos uma intervenção em favor da

educação pública.

Deputada Elismar, também nos relataram que a Secretaria de Educação não os

recebe  como  deveria,  que  há  muito  assédio  moral  dentro  das  escolas  e  da

Superintendência  de Ensino,  que a atitude autoritária  do governo tem contribuído

para o aumento do estresse dentro das escolas e expuseram o problema de doenças

de professores.

Deputado  André  Quintão,  foi  uma  tarde  em  que  pudemos  sentir  aquilo  que  o

professor de fato passa no dia a dia, que é muito diferente - isso foi muito reclamado -

daquilo que aparece nas propagandas do governo do Estado, que está fazendo deles

um instrumento de propaganda inverídica, fazendo uma propaganda falsa em relação

aos professores. Saber de todas as dificuldades, dos péssimos salários, das escolas

sem condições de infraestrutura e ver a televisão passar uma mentira, utilizando-se

dos  professores,  do  ponto  de  vista  eleitoral,  deixa-os  indignados.  Tudo  isso  foi
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exposto com muita indignação pelos professores. Creio que ontem a Comissão de

Educação  fez  uma  homenagem  ao  Dia  do  Professor,  indo  ao  acampamento  e

escutando o que os professores e as professoras tinham a nos dizer, algo que o Prof.

Anastasia preferiu não fazer - ele preferiu não escutar, preferiu ignorar.

Antes de conceder aparte ao deputado Elismar Prado,  quero concluir  dizendo o

seguinte:  amanhã  os  professores  e  as  professoras  vêm  para  a  Assembleia

Legislativa, onde acamparão. Já avisaram a imprensa e virão para cá, onde farão um

acampamento para chamar a atenção dos deputados. Os professores não querem

que seja aprovado, da forma como o governo anunciou, o projeto de lei que deverá vir

em breve para a Assembleia Legislativa e solicitaram dos deputados condições para

que sejam abertas reais negociações entre o sindicato, a Secretaria de Educação e o

governo do Estado. Disse a eles que nós, do bloco, os receberemos como deve ser,

principalmente porque virão aqui na semana da educação, na Semana do Professor.

Esperamos que sua acolhida seja como eles merecem. Eles serão escutados como

escutamos.  Buscaremos  atender  a  suas  reivindicações.  Não  vai  aqui  nenhuma

palavra demagógica. Todos sabem, e os próprios professores sabem que aquilo que

merecem não será conquistado de uma única vez, mas o governo, no mínimo, deve

planejar uma outra relação com a educação que faça com que valha a pena ser

professor. Queremos que o Dia do Professor algum dia seja de fato comemorado em

Minas  Gerais.  Então,  manifesto  meu  reconhecimento  aos  professores  e  aos

trabalhadores da educação neste dia, dando-lhes amanhã a acolhida que merecem

na Assembleia Legislativa.

Quero ainda - e vou dar aparte ao nobre deputado - falar de um outro assunto que

também tem a ver com educação e deve ser comemorado, especialmente em relação

ao  ex-presidente  Lula,  agora  à  presidenta  Dilma  e  também  ao  ex-ministro,  ex-

deputado federal e ex-prefeito Patrus Ananias. Hoje completamos 10 anos do Bolsa

Família,  que  recebeu  um  prêmio,  na  Suíça,  da  Associação  Internacional  de

Seguridade Social. Os dados são alvissareiros: 28% da queda da pobreza, segundo o

Ipea, veio do Bolsa Família.  Sem ele, a pobreza no Brasil  passaria de 3,6% para

4,9%. Além disso, cada real gasto com o programa, que completa 10 anos, faz a

economia girar 240%, conforme reconhecimento, repito, da Associação Internacional
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de Seguridade Social. Tive também o prazer, a honra de ter sido o autor, em Belo

Horizonte, como vereador, antes da existência do Bolsa Família, do Bolsa Escola. Em

1996, aprovamos essa lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Patrus Ananias

era nosso Prefeito e sancionou a lei, antes de deixar a prefeitura em 1997. Patrus

deixou  isso  designado  no orçamento  de  1997  para  o  prefeito  sucessor,  Célio  de

Castro, poder inciar o processo da Bolsa Escola em Belo Horizonte, em 1997. Essa

foi uma das primeiras experiências. Foi depois da de Brasília, onde o hoje governador

Cristovam Buarque, ex-governador pelo PT, tinha realizado essa experiência. De lá

para cá, o Bolsa Escola transformou-se em Bolsa Família, e quiseram o destino e o

ex-presidente Lula que exatamente o ex-prefeito  e depois ministro Patrus Ananias

tocasse esse programa em esfera nacional com o sucesso que ele teve. Agora, 10

anos depois, ganha esse prêmio, que é uma espécie de Prêmio Nobel da seguridade

social. Então, parabéns ao Bolsa Família, parabéns também ao ex-presidente Lula e

ao ex-ministro Patrus, que conseguiram esse fato tão relevante de combate à miséria

e de acolhimento das famílias mais necessitadas no Brasil.

Faço uma ressalva para dizer, deputado André Quintão, que acompanhou isso bem,

que  foram  muitos  os  adversários  do  Bolsa  Família,  que  o  chamaram  de  “bolsa-

esmola”. Alguns disseram que só vagabundos receberiam o Bolsa Família, que as

pessoas comprariam cachaça com o dinheiro. Houve toda uma ladainha, disseram

que não se podia dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Houve toda uma ladainha,

ladainha, ladainha, e hoje o Bolsa Família é comemorado no mundo, embora parcela

das  elites  conservadoras  brasileiras,  de  partidos  políticos  conservadores,  tenham

tentado derrotá-lo.

O DEM,  antigo  PFL,  chegou a  entrar  contra  o  Bolsa  Família  no  STF,  tentando

extinguir  um  programa  dessa  monta.  Isso  é  para  que  vejam  o  que  é  o

conservadorismo das elites dominantes no Brasil.

Hoje comemoramos 10 anos do Bolsa Família, e aqui fazemos uma homenagem

aos professores e a esse instrumento que auxilia na educação.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Parabenizo o deputado Rogério Correia

por seu pronunciamento e agradeço a concessão do aparte, que pedi apenas para

registrar  o  nosso  ponto  de  vista  em  relação  à  semana  da educação,  ao  Dia  do
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Professor.

Infelizmente, temos muito pouco a comemorar em um Estado governado por um

grupo que não respeita os trabalhadores da educação e não cumpre a legislação

federal, a lei do piso. Também estive no acampamento deles e sei que a situação é

lamentável.  Uma pesquisa recente, deputado Rogério Correia, mostra que os pais

não incentivam mais os filhos a seguir a carreira do magistério. Cada vez mais os

jovens demonstram falta de estímulo, de motivação, de vontade de ingressar nessa

carreira. Mas o que será de um país ou estado que não valoriza a educação? O que

faremos sem nossos professores e professoras? Temos de lutar muito, mesmo, para

que eles sejam valorizados.

Lembro que, nas audiências públicas que realizamos nesta Casa, o Estado nunca

envia a secretária de Educação ou representante que tenha autoridade e condições

de oferecer soluções e respostas às reivindicações que os professores apresentam.

Eles  sempre  nos  enrolam.  Então,  queria  deixar  registrado nosso posicionamento,

porque  é  lamentável  a  realidade  que  os  trabalhadores  da  educação  estão

enfrentando em Minas Gerais,  com péssimas condições de trabalho e de renda e

sendo tratados com falta de respeito e de dignidade.

Agora, vamos receber novamente nesta Casa os professores, professoras e demais

servidores  da  educação,  e  esperamos  que  o  governo  acorde  ainda  a  tempo  de

oferecer  soluções  que  resgatem  a  carreira  do  professor,  que,  infelizmente,  foi

congelada em Minas Gerais, com a retirada de vários direitos desses trabalhadores.

Então, nesta semana da educação precisamos levantar muito a voz e a bandeira em

defesa dessa classe tão importante para o desenvolvimento de estados e países.

Sempre digo  que  todas  as  áreas  são  importantes,  mas  notadamente  aquela  que

investe na formação de cidadãos críticos, conscientes e exigentes de seus direitos,

porque assim adquirimos condições de fazer um grande estado, um grande país.

Parabenizo  nossos  professores  e  professoras,  mas,  lamentavelmente,  devo

registrar  a falta  de respeito e o descaso com a educação que ainda imperam no

Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Rogério Correia. Obrigado.

O deputado Rogério Correia - Obrigado, deputado Elismar Prado.

Para  encerrar,  presidente,  quero  dizer,  em  menos  de  um  minuto,  que  outro
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programa que veio para ficar e que está sendo muito elogiado - algumas matérias na

imprensa já estão fazendo pequeno balanço dele - é o Mais Médicos. Lembro que as

elites conservadoras também ficaram contra o programa, incluindo o senador.

Mas hoje os médicos estrangeiros, entre eles os cubanos, estão sendo muito bem

recebidos,  e  daqui  a  10  anos  estaremos  comemorando  o  Mais  Médicos  como

comemoramos hoje o programa Bolsa-Família. Mais uma vez, dou os parabéns aos

professores e professoras pelo seu dia. Viva os professores! Que sejam bem-vindos

amanhã, quando vão transferir  para a Assembleia Legislativa o acampamento que

está montado na residência do governador. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, deputados, deputadas, cidadãos que

nos acompanham pela TV Assembleia, venho a esta tribuna hoje compartilhar com

todos a alegria que tivemos ontem ao receber a presidenta Dilma na minha querida

cidade natal, Itajubá.

A presidenta  Dilma,  com sua  comitiva  de  ministros,  com participação  do  nosso

ministro Fernando Pimentel e do ministro Toninho Andrade, junto ao governador e ao

vice-governador do nosso estado, participou de um momento importante, que reflete

o atual momento em que o País vive e, de forma especial, o momento em que vive a

nossa região do Sul de Minas, especificamente a cidade de Itajubá, vivenciando esse

avanço do desenvolvimento local e regional que o País está vivendo. De forma muito

particular,  a  nossa  região  do  Sul  de  Minas  vem  conquistando  avanços  com

importantes investimentos privados, com grande parceria do governo federal.

Estivemos presentes na inauguração da ampliação da sede da Balteau, um grupo

instalado em Itajubá há algum tempo e que vem ampliando seus investimentos, agora

com a inauguração da fábrica de transformadores de alta tensão. Trata-se de um

investimento importante que contou com financiamento do Finep e do BDMG. São

ações importantes do governo federal  em parceria com o governo do Estado que

mostram a pujança da nossa região por meio da mão de obra qualificada, por meio de

setores importantes para o desenvolvimento da nossa região.

De forma muito especial, tivemos a grande alegria de receber a presidenta Dilma,
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que valoriza essa ação de governo -  de apostar e investir  em alta tecnologia, em

inovação  -  e  principalmente  a  percepção  de  empresários  no  que  concerne  ao

potencial que a nossa região tem.

Esse  investimento  teve  a  participação  dessa  importante  comitiva,  que  nos  faz

relembrar  e  compartilhar  aqui  outros  investimentos  que  têm  ocorrido  em  cidades

importantes da nossa região do Sul de Minas, como Poços de Caldas e Pouso Alegre.

Pouso Alegre comemora investimentos significativos de uma gestão tendo à frente o

nosso prefeito  Agnaldo Perugini,  do PT, que foi reeleito.  Ele tem feito com que a

nossa região do Sul de Minas, a partir da ação inovadora na administração de Pouso

Alegre, seja referência de desenvolvimento para toda aquela região.

Quero  aqui  parabenizar  o  prefeito  Agnaldo  Perugini,  porque,  além  de  buscar

investimentos,  gerar  novos  empregos  na  cidade,  tem  investido  na  saúde,  na

infraestrutura  da  cidade.  Com  grandes  investimentos,  ele  tem  transformado  a

educação, com excelentes programas de valorização dos professores. Tem investido

na  estrutura  das  escolas  municipais,  com  aperfeiçoamentos,  garantindo  uma

educação  de  excelência,  cada  vez  mais,  com  qualidade  de  ensino  para  nossas

crianças e adolescentes. Nesse sentido, não tenho dúvida de que o prefeito Agnaldo

tem sido um grande líder regional. Com esses investimentos e com essa forma de

administrar, tem feito com que a cidade de Pouso Alegre - não pela sua referência

regional, pela qualidade de vida que oferece e pelo seu potencial regional - receba

mais investimentos e grandes empresas. Em que isso é importante para nós? Não é

algo focado apenas na cidade de Pouso Alegre, mas trata-se de algo focado na nossa

região.

Tive  a  oportunidade  de  acompanhar,  Sr.  Presidente,  com  uma  comitiva  de  19

prefeitos da nossa microrregião, uma viagem à China, feita nos últimos dias, para

visitar exatamente as empresas que estão se instalando na nossa região. Uma delas,

uma empresa de grandes  equipamentos,  a  XCMG,  está  se  instalando em Pouso

Alegre, com previsão de inauguração em fevereiro e funcionamento a partir de então.

Trata-se de um grande investimento, uma empresa considerada a 5ª maior do mundo

de grandes equipamentos. É o maior investimento da China no mundo. Ou seja, é o

maior  investimento  dessa  empresa  fora  da  China.  Visitamos  tal  empresa,  e  os
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prefeitos da região ficaram impressionados.

É uma empresa que gerará cerca de 5 mil empregos - mil empregos diretos e 4 mil

indiretos -, que tem criado em nossa região grande expectativa de que as empresas

fornecedoras dessa grande empresa gerem mais empregos, distribuindo-os para toda

a nossa região.  O prefeito  Agnaldo Perugini  tem tido a sensibilidade de trazer  os

prefeitos  da  região.  Todos  nós,  deputados,  somos  muito  cobrados  quando

conseguimos um benefício para alguma cidade; a cidade vizinha pergunta por que

não levamos o benefício para ela.  Temos mostrado o simbolismo,  a referência,  o

exemplo  dessa  ação,  de  que  o  investimento  numa  cidade  pode,  sim,  levar

desenvolvimento e investimentos a tantas outras cidades da região. Estamos fazendo

isso de forma compartilhada, dialogada, sentando-nos com cada um dos prefeitos,

trazendo os empresários, para que o desenvolvimento seja regional e sustentável e

para  que  possamos  garantir  que  cada  uma  das  cidades  da  nossa  região  seja

beneficiada.

É  o  que  vivenciamos  em  Itajubá  ontem,  com  a  nossa  presidenta  Dilma.  Ela

participou desse importante investimento, que, num primeiro momento, gerará cerca

de 150 empregos diretos, mas, com certeza, é um sinal de que, hoje já contando com

mais de 15 países para a exportação de seus equipamentos, poderá gerar ainda mais

empregos. A presidenta Dilma foi muito feliz nessa sua presença em nossa cidade

porque não só vislumbrou a capacidade e o potencial daquela empresa e da mão de

obra que a nossa cidade e região oferecem, como também compartilhou conosco

várias das ações importantes do governo federal, sendo, deputado Rogério Correia,

reverenciada pelo nosso governador, que a elogiou e parabenizou por várias ações

do seu governo, sobretudo pela pujança, pela coragem e pela forma de administrar,

superando  os  desafios  deste  momento  difícil  que  o  País  vive,  diante  de  tantas

turbulências econômicas mundiais.  Ali  ouvimos do próprio governador a referência

que  fez  à  nossa  presidenta,  parabenizando-a  pela  força,  pela  garra,  pela

determinação,  pela  gestão  que  vem  implementando  no  nosso  país.  Foi  muito

importante ouvirmos isso do nosso governador, reverenciando e referendando o papel

da nossa presidenta Dilma neste importante momento da economia mundial, com a

presidenta dando exemplos, investindo, sendo parceira em grandes projetos, como a
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inauguração dessa obra importante para nossa Itajubá e para o nosso Sul de Minas.

A presidenta foi além e compartilhou conosco a importante conquista que o País está

vivendo.

Num dia como o de hoje, especial, em que reverenciamos e parabenizamos todos

os  mestres,  aqueles  que  nos  ensinam,  que  dedicam  sua  vida  a  compartilhar  do

desenvolvimento  humano,  do  desenvolvimento  da  educação,  que  são  os  nossos

professores, a presidenta obviamente não poderia deixar passar a oportunidade, e

compartilhou conosco essa grande conquista  do  repasse dos recursos do pré-sal

para a educação, dizendo claramente o que já sabemos, mas sempre é importante

frisar: os recursos referentes ao pré-sal são finitos, e é importante demais garantir

que sejam investidos no que seja perene, no que seja eterno na nossa vida, que é o

investimento  na  educação,  em  educação  de  qualidade,  desde  as  creches.  Hoje

podemos compartilhar, em cada canto do nosso país e do nosso estado - e quero

compartilhar em cada canto da nossa região Sul  de Minas -,  os investimentos do

Proinfância, que estamos tendo oportunidade de já inaugurar, alguns cada vez mais

avançando  e  anunciando,  em  vários  municípios,  mais  e  mais  investimentos.  O

Proinfância é um importante investimento do governo federal, construindo creches de

qualidade e garantindo estrutura e atendimento às nossas crianças.

No  último  sábado  tivemos  a  inauguração  na  cidade  de  Luminárias.  Quero

parabenizar o prefeito Arthur, que inaugurou sua creche lá, e tantos outros prefeitos

da nossa região que estão inaugurando, todos com recursos do governo federal, da

nossa  presidenta  Dilma,  que  foi  sensível  a  um  setor  que  há  anos  não  recebia

investimento. Quando ela compartilha o pré-sal, este tem que ser entendido como

investimento  na  educação  em  todos  os  períodos,  a  começar  pela  creche  de

qualidade, para todos, para que todo o mundo tenha acesso.

Quanto à formação técnica de qualidade, estamos falando dos institutos federais,

do Pronatec. Quantos cursos de formação estamos tendo oportunidade de oferecer a

nossos jovens para que tenham qualificação técnica e atendam ao mercado, que hoje

tanto  demanda  da  nossa  juventude  e  da  nossa  população  mão  de  obra  mais

qualificada. O Pronatec vem atender diretamente esse setor.

Os investimentos que o governo federal tem feito ao longo dos últimos 10 anos,
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com  o  governo  do  ex-presidente  Lula  e  hoje  com  o  da  presidenta  Dilma,  vêm

avançando no ensino superior.  A presidenta Dilma foi  muito feliz em seu registro.

Quero compartilhar o registro que fez na cidade de Itajubá, relembrando que neste

ano comemoramos os 100 anos da Universidade Federal de Itajubá - Unifei -, uma

universidade de excelência, de referência nacional e mundial,  com professores de

alto gabarito, que formam excelentes profissionais. Compartilhamos todos os avanços

que a Unifei está conseguindo realmente ter, porque está recebendo investimentos,

valorizando  os  profissionais  e  ampliando  sua  estrutura  graças  aos  recursos  do

governo federal.

Estamos entregando, em parceria com o deputado federal Odair Cunha, através de

uma  emenda  de  investimentos  que  destinamos  à  universidade,  uma  pista  de

atletismo que atenderá toda a região e fará com que a universidade seja referência na

área  esportiva  não  só  dentro  da  cidade,  mas  em  toda  a  região,  num  momento

importante,  em  que  o  País  prevê  as  olimpíadas  que  acontecerão  aqui.  Temos

trabalhado para fazer com que os recursos da educação atendam à universidade e os

alunos, incentivem e invistam cada vez mais em inovação, tecnologia e esporte. Ou

seja, estamos trabalhando para conseguirmos recursos na educação em cada setor,

em cada área.

Infelizmente, antes de conceder aparte aos nossos companheiros, quero dizer que

não estamos tendo oportunidade de ver isso no Estado de Minas Gerais. Como tenho

visitado várias escolas estaduais, queria compartilhar, deputado Rogério, a situação

de uma escola que visitei:  a Escola Estadual Vinícius Meyer,  em Pouso Alegre.  É

lastimável a estrutura, a precariedade dessa nossa escola estadual em Pouso Alegre.

Fui  entregar  os  recursos  que  destinei  através  de  emenda  parlamentar  e  ver  o

resultado, mas saí triste ao ver que o pouco que estávamos destinando infelizmente

não  era  suficiente  para  resolver  os  problemas.  Fiz  denúncia  agora  ao  Corpo  de

Bombeiros e pedi que fizesse vistoria nessa escola,  porque a estrutura física e as

instalações  elétricas,  infelizmente,  denotam  desastre  iminente.  Qualquer  um  que

visitar essa escola verá que, em algum momento, haverá situação de calamidade ali.

Se uma faísca surgir nas instalações elétricas, veremos a escola pegar fogo, por sua

precariedade.
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Enquanto vemos prefeitos “ralando”, trabalhando e criando condições para investir

o mínimo na educação - e eles investem mais que o mínimo em educação -, para

cumprir  com seu dever  e fazer  com que as escolas  em seus municípios  tenham

qualidade e recebam investimentos,  enquanto vemos o governo federal investindo

cada vez mais em educação, infelizmente, na contramão, vemos o governo do Estado

cada  mais  distante  do  que  é  seu  dever,  do  que  deveria  fazer:  valorizar  nossos

profissionais e investir na qualidade da educação e na estrutura das nossas escolas.

Enfim,  quanta  coisa  boa  temos  a  dizer  do  nosso  país!  Mas,  infelizmente,  por

ausência de uma política, de uma prioridade, o governo, que teria condições, sim,

aqui  em  Minas  Gerais,  competência  e  recursos  para  fazer  isso,  não  faz,  e  não

entendemos o porquê de não fazer.  Há problemas com professores de educação

física e vários outros problemas com a educação em Minas Gerais. Não entendemos

por que vivemos nessa calamidade.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ulysses, iria fazer apenas essa

conclusão que V. Exa. já fez: a diferença de governos. Enquanto a presidenta Dilma

reconhece problemas, trabalha para superá-los e melhorar a vida do nosso povo, aqui

em Minas o governo os esconde. Não deixa os problemas aparecerem, mas não os

soluciona. É o que chamamos de jogar a poeira para debaixo do tapete.

O prefeito de Belo Horizonte, diante de um problema que virá, porque não resolveu

o problema dos pontos que vivem se alagando em Belo Horizonte -  e as chuvas

chegarão -, anunciou ontem a principal ação que fará em relação às chuvas.

Trata-se dos olheiros, com a função de avisar a população dos momentos críticos,

de  quando  haverá  enchente.  Então,  o  principal  anúncio  que  ele  fez  ontem  foi  a

respeito dos olheiros, e concluiu: “Vamos torcer para que a chuva seja amena neste

verão”.  O prefeito Marcio fará uma torcida contra a chuva. Deveria ter trabalhado,

como faz a presidenta Dilma. Obrigado.

O deputado Ulysses Gomes* - Quero mais uma vez parabenizar a nossa presidenta

Dilma e toda a comitiva, nosso ministro Fernando Pimentel, Toninho Andrade, assim

como o  governador  e  o  vice-governador,  presentes  na  nossa  cidade,  que  foram

parceiros dessa obra. Isso é importante registrar.  Sobretudo, quero compartilhar e

registrar  novamente  o  nosso  compromisso  e  o  nosso  mandato  cada  vez  mais
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empenhado em servir a educação do nosso estado. Tenho orgulho de dizer que, nos

quase três anos em que estamos aqui, tenho procurado destinar mais de um terço

das nossas emendas às escolas estaduais, sabendo da importância de compartilhar

minimamente e ser parceiro da educação no nosso estado, além de atuar  com o

nosso  bloco  e  a  nossa  bancada  na  defesa  dos  direitos  dos  trabalhadores  da

educação.  Parabéns  a  esses  guerreiros  que  acreditam  na  educação  de  Minas  e

fazem  valer  a  sua  profissão  e  o  ensino  em  Minas  Gerais,  com  muita  garra  e

determinação. Contem com o nosso empenho, com o nosso trabalho e sempre com a

nossa luta. 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.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 3.455/2012, do deputado

Gilberto Abramo, recebeu,  quanto ao mérito,  parecer  contrário  das Comissões de

Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo  considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A presidência informa, ainda,

que  o  prazo para  a  apresentação  do recurso  previsto  no  art.  104 do Regimento

Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  5.923  a  5.930  e

5.934/2013, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.931 a 5.933/2013, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -  aprovação,  na 29ª Reunião

Ordinária, em 15/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.852/2013, do deputado Sargento

Rodrigues, 5.853 a 5.857/2013, do deputado Cabo Júlio,  5.862/2013, do deputado

Luiz Henrique, e 5.876/2013, do deputado Cabo Júlio;  e pelos deputados Fabiano

Tolentino  -  informando sua desfiliação do PSD e sua filiação ao PPS a  partir  de

2/10/2013; e Neilando Pimenta - informando sua desfiliação do PHS e sua filiação ao

PP a partir de 1º/10/2013 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art.  232 do Regimento Interno,  requerimento  do deputado Arlen Santiago em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.311/2012  (Arquive-se  o

projeto.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos

do deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita a inclusão em ordem do dia dos

Projetos de Lei nºs 614/2011 e 2.964/2012; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento do deputado João Leite e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear o Gabinete Militar do Governador

pelos 50 anos de sua criação.

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, dos Projetos de Lei nºs 4.353 e 4.354/2013 e, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  4.214/2013,  uma  vez  que  permaneceram  em  ordem  do  dia  por  seis

reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, 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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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Rômulo  Veneroso,  Cabo  Júlio  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Rômulo

Veneroso, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.405/2011 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relatora: deputada

Liza  Prado).  Na fase  de  discussão  do parecer  do  relator,  deputado  Lafayette  de

Andrada  (em  virtude  de  redistribuição),  que  conclui  pela  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 1.504/2011, no 1º turno, o presidente defere o

pedido de vista do deputado Cabo Júlio. 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 5.584 e 5.833/2013. 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 do

deputado Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

atuação da Cooperativa de Apoio, Prestação de Serviços e Consumo dos Condutores

de  Veículos  e  Detentores  de  Patrimônio  no  mercado  de proteção automotiva;  do

deputado Fred Costa (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para

debater a Resolução nº 245, de 27/7/2007, do Conselho Nacional de Trânsito, que

dispõe  sobre  a  instalação  de  equipamento  obrigatório,  denominado  antifurto,  nos

veículos  novos  saídos  de  fábrica,  nacionais  e  estrangeiros,  e  para  debater  a
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abordagem e o atendimento dispensado às pessoas com doenças raras, genéticas e

contagiosas pelas companhias aéreas. Logo após, são recebidos os requerimentos

do deputado Fred Costa em que solicita sejam realizadas audiências públicas, nos

Municípios de Contagem, São Joaquim de Bicas e Ibirité, para debater o atendimento

a idosos nos transportes coletivos; do deputado Rômulo Veneroso em que solicita

seja  realizada  reunião  com  convidados  para  debater  a  implantação  de  unidades

regionais de delegacias de defesa do consumidor no Estado; da deputada Liza Prado

(2) em que solicita sejam encaminhadas aos convidados da 19ª Reunião Ordinária

desta  comissão  as  notas  taquigráficas  dessa  reunião  e  seja  encaminhado  à

Ouvidoria-Geral do Estado pedido de providências para incluir "educação financeira"

como tema no programa Ouvidoria e Cidadania,  desenvolvido por esse órgão em

parceria com a Secretaria de Estado de Educação, especialmente no projeto Ouvidor

Jovem; da deputada Liza Prado e do deputado Fred Costa em que solicitam seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  estabelecer  um

termo de ajustamento de conduta - TAC - com todos os municípios mineiros para

garantir  a  idosos  e  pessoas  com  deficiência  gratuidade  no  transporte  público

intermunicipal 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, 15 de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Cabo Júlio - Duilio de Castro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.945/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga o Município de Pedra Bonita à

BR-116.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
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Públicas. Em virtude de decisão da presidência, foi-lhe anexado, nos termos do § 2º

do art.  173 do Regimento  Interno,  o Projeto  de Lei  nº  4.557/2013,  de autoria  do

deputado Braulio Braz, por guardarem semelhança.

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  7/5/2013,  esta  relatoria  solicitou  fosse a  proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.945/2013 tem por finalidade dar a denominação de José Vitor

Irmão à estrada que liga o Município de Pedra Bonita à BR-116.

Por seu turno, o Projeto de Lei nº 4.557/2013, de autoria do deputado Braulio Braz,

pretende dar a denominação de Prefeito Antônio de Souza Viana ao mesmo trecho

rodoviário.

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

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30; e ao estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, 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.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica do Departamento de

Estradas de Rodagem - DER-MG -, de 27/6/2013, informando que o segmento não

possui denominação oficial.

Cabe destacar que foi apensado ao processo o ofício de 19/9/2013, assinado pelos

prefeitos dos Municípios de Orizânia, Santa Margarida e Pedra Bonita, manifestando

apoio ao Projeto de Lei nº 3.945/2013.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.945/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.286/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir 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.

Em seguida, a Comissão de Cultura apreciou a matéria quanto ao mérito, opinando

por sua aprovação na forma do referido substitutivo.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer em turno único, nos

termos do art. 188, combinado com, os arts. 102, VII, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise tem por escopo instituir  a Comenda Nhá Chica, a ser

concedida, anualmente, no dia 2 de maio, pelo governador do Estado, em cerimônia

sediada no Município de Baependi, localidade em que Francisca de Paula de Jesus

foi beatificada em 2013. Essa honraria tem o intuito de homenagear pessoas físicas e

jurídicas que tenham se destacado na realização de atividades visando à melhoria

geral das condições de vida, ao bem-estar da população e à promoção dos valores

da dignidade humana e da cidadania.

Em  sua  douta  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, com o objetivo de corrigir algumas impropriedades de ordem jurídica

na  proposição  originalmente  apresentada  e  adequá-la  de  acordo  com  a  técnica

legislativa.

Cabe destacar  que esse substitutivo,  além de determinar  o que já foi  dito  com
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relação  ao  projeto  original,  preceitua  que:  a  Comenda  será  administrada  por  um

comitê a ser designado pelo governador do Estado; os agraciados com a comenda

receberão diploma e medalha, na forma do cerimonial estabelecido pelo comitê; e 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.

A seu turno, a Comissão de Cultura exarou parecer no qual se manifestou favorável

ao  substitutivo,  ressaltando  que  "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" e que "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,  acompanhamento  psicológico,  com  assistência  estendida  as  suas

famílias". Diante dessas considerações, entendeu pertinente a pretensão de, a um só

tempo,  reverenciar  a  figura  de  Nhá  Chica  e  prestar  reconhecimento,  pelo  poder

público, a cidadãos e instituições que se destacarem na busca e no desenvolvimento

de ações e tecnologias em prol da saúde.

No que concerne à estrita competência desta comissão, nos termos do art. 102, VII,

"d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja,  analisar  a  repercussão  financeira  das

proposições,  cumpre-nos  observar  que  tanto  o  projeto  em  exame  quanto  o

substitutivo  que  lhe  foi  apresentado  não  geram  impacto  nas  contas  públicas  e,

consequentemente, não afetam a execução da lei orçamentária estadual,  pois não

acarretam despesas para o erário do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.286/2013,  em

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

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  e  relator  -  Romel  Anízio  -  Bonifácio  Mourão  -  Rômulo
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Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.507/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.507/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Desportiva  de  Ribeirão  das  Neves,  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. 17, “c”, que, em

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

congênere;  e,  no  art.  79,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  associados,

conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.507/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.520/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 4.520/2013

visa dar a denominação de Promotor de Justiça Sebastião Naves de Resende Filho

ao prédio destinado ao Ministério Público do Estado situado no Município de Araguari.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública.  Em  virtude  de

decisão da presidência, foi-lhe anexado, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno, o Projeto de Lei nº 4.244/2013, de autoria do procurador-geral de justiça, por

guardarem semelhança.

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

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.520/2013 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de  Resende  Filho  ao  prédio  destinado  ao

Ministério Público do Estado situado no Município de Araguari.

Por seu turno, o Projeto de Lei nº 4.244/2013, de autoria do procurador-geral de

justiça,  pretende  dar  a  mesma  denominação  ao  prédio  destinado  ao  Ministério

Público em Araguari.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação da

proposição por membro desta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.520/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.535/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Estadual do Atleta Paraolímpico.

Publicada no  Diário do Legislativo de 26/9/2013,  a proposição foi  distribuída às

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

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

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

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

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.535/2013  de  instituir  o  Dia  Estadual  do  Atleta

Paralímpico, a ser comemorado anualmente em 22 de setembro.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a data escolhida coincide

com a criação do Comitê Paralímpico Internacional - CPI -, em 1989, bem como com

a data em que se comemora o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, o que permitirá a

união  de  esforços  no  sentido  de  valorizar  esses  atletas  e  ampliar  a  prática  de

esportes pelas pessoas com deficiência em todas as modalidades.

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

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

os estados membros, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia

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

União  compete  legislar  privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o

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

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

estado membro, segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

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

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

componentes do sistema federativo.

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.

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

Casa Legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.535/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 3.712/2009, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição do

uso de agrotóxicos que contenham os princípios ativos que especifica e dá outras

providências.

No 1º turno, foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Saúde

e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

A Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto na

forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100, c/c o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela propõe que:

I  -  fique  proibido  o  uso  de  agrotóxico  que  apresente  os  princípios  ativos  que

menciona;

II - o Executivo adote as medidas para recolher esses produtos;

III  -  o Executivo adote medidas com vistas a estimular a produção de alimentos

orgânicos;

IV - o Executivo proceda à divulgação de:

a) efeitos nocivos dos agrotóxicos;

b) proibição do uso dos agrotóxicos de que trata o projeto;

c) nomes comerciais desses agrotóxicos;

d) tecnologias e produtos que não agridem a saúde;
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e) procedimento com relação aos estoques dos agrotóxicos.

V - fique instituída a Semana de Proteção contra os Agrotóxicos, durante a qual o

Estado promoverá as ações educativas relacionadas ao tema;

VI - o Executivo crie, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS -, ações que

visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças decorrentes do uso

de agrotóxicos;

VII  -  sejam  notificados  os  casos  de  doenças  decorrentes  da  exposição  a

agrotóxicos;

VIII  -  a  não  observância  do  disposto  na  futura  lei  seja  considerada  infração

sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades estabelecidas no Código Sanitário;

IX - as despesas decorrentes da aplicação da futura lei corram à conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário for.

A título de justificação, o autor alega que o Brasil se tornou o maior consumidor de

agrotóxicos.  Ademais,  as  substâncias  de  que  trata  o  projeto  já  foram  há tempos

banidas  das  lavouras  das  nações  desenvolvidas  e  também  de  diversos  países

subdesenvolvidos,  o  que demonstra  a  sua periculosidade.  Segundo o  autor,  está

ocorrendo a costumeira prática de exportar esses produtos para os países onde ainda

não foram proibidos. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -

reconhece o  perigoso impacto  dessas  substâncias.  Suas  pesquisas mostram  que

15,28%  dos  alimentos  do  País  têm  resíduos  de  agrotóxicos  em  nível  acima  do

permitido. O principal problema é falta de controle na aplicação desses produtos. Os

agrotóxicos são a segunda causa de intoxicação no Brasil, que ocorre tanto em quem

aplica o produto quanto em quem consome os alimentos. Os produtos que o autor

propõe proibir podem causar intoxicações diversas, além de serem potencialmente

carcinogênicos  e  mutagênicos.  Ele  ressalta  que,  nos  países em que os produtos

foram banidos, a agricultura seguiu seu curso, encontrando outras opções.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a matéria já está amplamente

regulamentada. Ademais, a proibição do uso de agrotóxicos deve ser precedida de

análises  técnicas.  Assim,  o  projeto  em  tela  inverte  as  fases  do  processo,

disciplinando, por meio de lei ordinária, matéria objeto de ato administrativo, de ato

concreto  de  competência  dos  órgãos  estaduais  e  federais  de  agricultura,  meio
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ambiente e saúde, pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Além disso, não se

afigura razoável estabelecer critérios específicos para um Estado Federado, o que

dificultaria as relações entre eles, em especial o comércio interestadual. No que se

refere à proposta de implantação de medidas que estimulem a produção de alimentos

orgânicos e à implantação de ações que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao

tratamento das doenças decorrentes de agrotóxicos, está-se diante de ação concreta

do governo voltada para determinada finalidade, ou seja, de elaboração e execução

de plano ou programa. Todavia, essa elaboração e execução de plano ou programa

administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da

competência constitucional para realizar tais ações de governo. Por isso, segundo a

Comissão de Constituição e Justiça, a apresentação de projetos de lei que tratam de

temas dessa natureza constitui  iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que

visa a obrigar  o Poder  Executivo  a implementar  uma ação já prevista entre suas

competências constitucionais. Já no que tange à instituição da Semana de Proteção

contra os Agrotóxicos, ela entendeu que não há óbice de ordem constitucional.  A

instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de

quaisquer  dos estados componentes do sistema federativo,  e  a qualquer  membro

deste  Parlamento  é  facultada  a  deflagração  do  processo  legislativo  para  tal  fim.

Dessa forma, a comissão apresentou o Substitutivo nº 1, instituindo a Semana de

Conscientização sobre o Uso de Agrotóxicos.

Segundo a Comissão de Saúde, a regulamentação do uso de agrotóxicos cabe à

Anvisa, e não ao Poder Legislativo. No exercício de sua competência, essa agência já

publicou  várias  resoluções  restringindo  ou  proibindo  o  uso  de  agrotóxicos  que

continham  cihexatina,  endossulfam,  fosmete,  triclorfom  e  metamidofós,  princípios

ativos relacionados na proposição em análise. A proibição do uso de agrotóxicos é um

processo administrativo essencialmente técnico, que não pode ser realizado por meio

de lei ordinária. No que se refere ao dispositivo que determina ao Executivo a adoção

de medidas para estimular a produção de alimentos orgânicos e ao dispositivo que

trata  da  divulgação dos  efeitos  nocivos  do  contato  e manuseio  de  agrotóxicos,  a

comissão esclarece que a matéria já está disciplinada na Lei Estadual nº 10.545, de

1991. O dispositivo que pretende autorizar o Executivo a criar programas voltados ao



1210
____________________________________________________________________________

desenvolvimento de ações de vigilância à saúde e assistência direcionadas aos que

trabalham com agrotóxicos é desnecessário, uma vez que já consta do Protocolo de

Atenção à Saúde dos Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos, que discrimina de forma

detalhada as ações a serem desenvolvidas em todos os níveis de atenção à saúde.

No que se refere à obrigação de notificar à Secretaria de Estado de Saúde os casos

de  doenças  e  óbitos  decorrentes  da  exposição  aos  agrotóxicos,  a  comissão

esclareceu  que  essa  determinação  já  está  prevista  na  Portaria  nº  2.472,  de

31/8/2010,  do  Ministério  da  Saúde,  e  que  se constata  nesse  dispositivo  uma

impropriedade  quanto  ao  órgão  a  quem  devem  ser  dirigidas  as  notificações.  A

Comissão de Saúde está de acordo com a comissão anterior, no sentido de que os

objetivos  do  projeto  em análise  já  se encontram atendidos na  legislação vigente,

salvo  em  relação  à  instituição  da  Semana  de  Proteção  contra  os  Agrotóxicos,  e

considerou meritória a instituição de uma semana de conscientização que promova

ações educativas sobre o uso correto dessas substâncias, a destinação apropriada

das embalagens que as contêm e o risco que podem causar à saúde e ao meio

ambiente. Dessa forma, acolheu o mencionado substitutivo.

No  âmbito  de  competência  desta  comissão,  qual  seja,  analisar  a  repercussão

financeira das proposições, verificamos a existência de óbice a sua tramitação.

Em vista  dos  fundamentos  apresentados  pelas  comissões  anteriores,  restou  do

projeto  de  lei  original  a  instituição,  com  o  respectivo  ônus  a  ser  suportado  pelo

Estado, da Semana de Conscientização sobre o Uso de Agrotóxicos. Entendemos

que a instituição desse evento não seria a maneira mais racional de promover essa

conscientização.  De acordo com os fundamentos da comunicação,  para que uma

mensagem seja adequadamente assimilada pelo receptor e acarrete uma mudança

comportamental, é necessário o processo de repetição. Assim, é provável que uma

informação difundida durante um curto espaço de tempo - uma semana - não surta os

efeitos  desejados  ou  apresente  benefícios  limitados.  Dessa  forma,  os  custos

envolvidos na instituição dessa semana não compensam os eventuais benefícios, ou

seja, a relação custo/benefício da medida é elevada. Se os recursos destinados à

realização da semana forem alocados na comunicação convencional, os resultados,

certamente, serão mais eficazes. Assim, entendemos que o projeto de lei apresenta
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repercussão financeira negativa para os cofres públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.178/2011.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Bonifácio  Mourão -  Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

comercialização de uniformes escolares no Estado de Minas Gerais.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

proposição.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer em obediência ao art.

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

Fundamentação

O projeto de lei  em exame visa proibir as escolas da rede pública e privada de

indicar  fornecedores  para  a  comercialização  de  uniformes  escolares.  Os

estabelecimentos  de  ensino  poderão  divulgar  o  nome  dos  fornecedores  que

comercializam uniformes, ficando vedada a divulgação de um único fornecedor.  O

projeto também obriga as escolas a fornecerem o modelo, as especificações técnicas

e  o  seu  logotipo  para  os  fornecedores  interessados  na  produção  dos  uniformes

escolares. Caso exista apenas um fornecedor capacitado para a venda do uniforme,

deverá ser feita pesquisa de mercado para posterior fixação do preço do produto. O

descumprimento do disposto na proposição sujeita o infrator às penalidades da Lei

Federal nº 8.078, de 1990.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices jurídicos à tramitação

da matéria, que é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal,  nos  termos  do  art.  24,  V  e  VIII,  da  Carta  da  República.  Além  disso,

considerou legítima a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.
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Esclareceu, ademais, que a legislação mineira não estabelece a obrigatoriedade de

uso de uniformes escolares nas escolas públicas. Quanto a esse ponto, é importante

assinalar que mesmo que o aluno da rede pública não possa vir a ser penalizado pelo

não uso do uniforme, nada impede que ele queira usá-lo.  Portanto,  consideramos

correto manter a referência às escolas públicas contida no projeto.

Quanto ao mérito do projeto, pode-se dizer que o monopólio na venda de uniformes

escolares  é  uma  prática  abusiva  presente  em  nosso  Estado  e  que  onera  o

consumidor. De acordo com informações publicadas no jornal “Estado de Minas”, em

22 de fevereiro de 2012, “um levantamento realizado pelo Procon Assembleia revelou

que a maioria das escolas particulares de Belo Horizonte vende uniformes em apenas

dois ou três estabelecimentos.”

Tais práticas violam dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que garantem

o direito à informação e a liberdade de escolha. Com efeito, assim dispõe o art. 6º,

incisos II e III, do referido diploma legal:

"Art. 6º - (…)

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem;".

Portanto, consideramos que o projeto de lei  vem ao encontro de uma demanda

concreta  existente  no  Estado.  Constitui,  ademais,  uma  medida  adequada  para

atendê-la na medida em que favorece a transparência e a liberdade de escolha nas

relações entre a escola, os comerciantes, os pais e os alunos.

Contudo, vislumbramos a necessidade de aprimoramento da proposição, de forma

a deixar claro que os estabelecimentos de ensino deverão fornecer aos interessados

na  produção  de  uniformes  escolares  o  modelo,  as  especificações  técnicas  e  o

logotipo da instituição para os fornecedores interessados na produção dos uniformes

escolares.

Ressaltamos,  ainda,  que  o  substitutivo  ao  final  apresentado,  além  de  conter  o

aprimoramento  acima  mencionado,  propõe  adequações  de  técnica  legislativa,
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visando a conferir mais clareza ao texto da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei no

1.504/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  estaduais  públicos  e  privados  são

obrigados a fornecer o modelo, as especificações técnicas e o logotipo da instituição

para  todos  os  fornecedores  interessados  na  produção  e  comercialização  dos

uniformes escolares.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos de  ensino  deverão divulgar  o  nome de todos  os

fornecedores que comercializam os uniformes.

Art.  3º - Caso exista apenas um fornecedor capacitado para venda do uniforme,

deve ser feita pesquisa de mercado para posterior fixação do preço do produto.

Parágrafo único - As fontes pesquisadas, bem como os resultados obtidos devem

ser amplamente divulgados pelo estabelecimento de ensino, no meio da comunidade

escolar.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator às penalidades

constantes na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.148/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.148/2011 institui a

Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do

Autismo.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
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proposição o Projeto de Lei nº 2.913/2011, de autoria do deputado Marques Abreu,

que dispõe sobre a mesma matéria.

O projeto em epígrafe foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de

Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência.  Examinado preliminarmente pela

Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente apresentada.

Compete agora a esta comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela define as diretrizes de política para proteção dos direitos da

pessoa  com  transtorno  do  espectro  do  autismo  e  determina  que  esta  deve  ser

considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

Os  transtornos  do  espectro  do  autismo,  também  conhecidos  como  TEAs,  não

compreendem  uma doença  única,  mas distúrbios  complexos  do desenvolvimento,

que incluem o chamado autismo clássico. O próprio termo autismo começou a ser

utilizado no início do século XX na área de psiquiatria para descrever o sinal clínico

de isolamento apresentado por alguns pacientes. Na década de 40, o psiquiatra Leo

Kanner adotou a expressão “autismo infantil” em seus estudos para descrever uma

síndrome que observou em um grupo de crianças que apresentavam, junto com o

sinal  clínico  de  isolamento,  dificuldade  no  uso  da  linguagem  e  comportamentos

incomuns, tais como gestos repetitivos e estereotipados.

Desde então, quadros com tais características passaram a ser referidos por meio

de diferentes denominações, conforme o sistema diagnóstico e teórico adotado.  A

esse respeito,  cabe lembrar  que há algumas décadas uma das explicações mais

dominantes  para  o  autismo  era  de  que  o  transtorno  fosse  uma  psicose  infantil

decorrente de um relacionamento problemático entre mãe e filho. Tal entendimento

perdeu grande espaço para a compreensão desses quadros como transtornos de

desenvolvimento,  influenciando  em  larga  escala  a  adoção  de  novos  critérios

diagnósticos e modalidades alternativas de tratamento.

A partir da década de 1980, começou a se consolidar o conceito de “espectro do

autismo”,  categoria  que  passou  a  abarcar  diferentes  condições  que  tinham  em
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comum graus variados de comprometimento em três domínios principais: social; de

linguagem  e  comunicação;  e  de  pensamento  e  comportamento.  Dessa  forma,

compreende-se que os casos se encontram em qualquer ponto de um extremo a

outro do espectro, com níveis diversos de comprometimento na interação social e no

desenvolvimento cognitivo e da linguagem.

Apesar da grande diversidade entre os casos, as preocupações centrais entre os

familiares  de  indivíduos  acometidos  pelo  distúrbio  concentram-se  em  como

possibilitar-lhes  autonomia  e  como  enfrentar  o  forte  preconceito  por  parte  da

sociedade. De fato, muitas pessoas com TEA podem experimentar dificuldades em

realizar com independência as atividades diárias, assim como no contato e interação

social. As maiores barreiras para a inclusão social, contudo, continuam sendo a falta

de conhecimento acerca do transtorno e a discriminação.

Embora ainda não tenha sido identificada uma etiologia específica, pesquisas mais

recentes na área apontam para uma causa orgânica para os transtornos do espectro

do autismo. Diversos fatores genéticos, biológicos e psicossociais costumam estar

associados,  o  que  influencia  a  apresentação  de  sintomas  adicionais  e  amplia  a

diversidade entre os casos. Sabe-se também que manifestações do quadro devem

estar presentes até os três anos de idade, o que favorece o diagnóstico precoce.

Os dados acerca da prevalência na população em geral variam de acordo com o

sistema de classificação diagnóstica e a nomenclatura adotados. Cabe observar que

os  estudos  estatísticos  mais  recentes  apontam  um  aumento  nos  casos,

provavelmente devido à maior consciência dos profissionais de saúde e da população

acerca do transtorno, o que leva à identificação mais precoce e abrangente. Apesar

da realização recente de estudos pioneiros no País, ainda não existem dados oficiais

específicos acerca da prevalência destes transtornos em âmbito nacional ou regional.

Segundo  dados  do  Centro  de  Controle  e  Prevenção  de  Doenças  dos  Estados

Unidos, a incidência de transtornos do espectro do autismo é maior em indivíduos no

sexo masculino, com uma proporção de cerca de quatro casos em homens para um

em mulheres. Estima-se que a prevalência desses transtornos é de um em cada 88

nascimentos, o que reforça a constatação de que o autismo tem se tornado um dos

transtornos  de  desenvolvimento  mais  comuns.  Com  base  em  dados  do  Censo
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Demográfico de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é

estimada  no  País  uma  prevalência  de  aproximadamente  500  mil  pessoas  com

autismo na faixa etária até 20 anos.

Trata-se de expressivo contingente de pessoas, devendo-se considerar também a

população  adulta  que  apresenta  o  transtorno.  Não  se  pode  esquecer  ainda  dos

familiares e responsáveis envolvidos com as pessoas com TEA, também afetados em

suas vidas. É fundamental, portanto, que o poder público atue para oferecer o suporte

necessário a essas pessoas e, principalmente, que adote medidas que concretizem o

atendimento  às  suas  demandas  em  seus  variados  níveis:  sociais,  de  saúde,

educacionais, de trabalho e de lazer.

Cumpre  observar  que  ocorreram  alguns  avanços  recentes  em  benefício  desse

público.  Em  abril  de  2012,  foi  instituída  a  Rede  de  Cuidados  à  Pessoa  com

Deficiência no Sistema Único de Saúde - SUS - com o objetivo de ampliar o acesso e

organizar  o fluxo  de atendimento  às  pessoas com diferentes tipos  de  deficiência,

inclusive  aquelas  com  autismo.  Pode-se  mencionar  também  a  Deliberação  CIB-

SUS/MG nº 1.403, de 2013, que define os Serviços Especializados em Reabilitação

em Deficiência Intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS no

Estado que tem por finalidade organizar e qualificar o atendimento às pessoas com

deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. A Lei Federal nº 12.764,

de 2012, que institui  a Política Nacional  de Proteção dos Direitos da Pessoa com

transtorno do espectro do autismo, incorporou em seu texto contribuições importantes

de organizações da sociedade civil e apresentou pontos que foram considerados um

avanço entre os que militam na área, como a declaração de que as pessoas com

transtorno  do  espectro  do  autismo  devem  ser  consideradas  como  pessoas  com

deficiência, assim como a própria ONU já reconhece.

De fato, ao se buscar o conceito de deficiência percebe-se que as pessoas com

TEA,  em função de suas  próprias  dificuldades  para  o  desempenho de atividades

dentro dos padrões ditos “normais”, já se encontrariam incluídas entre os grupo dos

indivíduos com deficiência. No entanto, o que se percebe é uma grande resistência

para o reconhecimento de direitos que já vêm sendo garantidos há anos, ou mesmo

décadas, para outras categorias. O que se busca, portanto, é garantir na prática os
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benefícios a que as pessoas com TEA têm direito.

O  projeto  em  estudo  busca,  em  alinhamento  com  a  Lei  nº  12.764,  de  2012,

estabelecer as diretrizes da política estadual e determinar os direitos da pessoa com

TEA. Verifica-se que as diretrizes propostas abrangem aspectos relevantes para a

melhoria da qualidade de vida e a inclusão social das pessoas com transtorno do

espectro do autismo, tais  como a intersetorialidade e a atenção integral.  Também

aborda outras questões fundamentais,  como a disseminação de informações para

profissionais e sociedade em geral e o estímulo à pesquisa científica.

Além desses aspectos, o projeto em análise aborda um ponto caro àqueles que

atuam em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, ao

propor  o  seu  reconhecimento  como pessoas  com  deficiência,  como fez  a  Lei  nº

12.764,  de  2.012.  A  proposta  especifica  ainda  um  rol  de  direitos  relativos  às

necessidades prementes desse grupo, em especial no que diz respeito ao direito à

vida  digna,  à  proteção  contra  o  abuso  e  a  exploração,  ao  diagnóstico  precoce

(essencial  para  garantir  avanços  mais  significativos  no  tratamento  e  no

desenvolvimento de habilidades), à educação, à moradia e ao mercado de trabalho.

São necessárias, no entanto, algumas alterações, de forma a se ajustar melhor o

projeto  à  legislação  em  vigor,  adequar  a  redação  e  complementar  determinados

temas, motivo pelo qual apresentamos substitutivo no fim deste parecer.

Uma das alterações que nos parece necessária refere-se ao disposto no art. 1º da

proposição em tela, que estabelece dois critérios para definir se alguém apresenta

TEA: a deficiência persistente e significativa de comunicação e interação social, e a

ocorrência  de  padrões  peculiares  de  comportamentos  e  interesses.  Entretanto,  a

inserção de critérios em um texto de lei para a definição de um transtorno na área da

saúde é passível de sério questionamento. Em primeiro lugar, porque os manuais de

classificação diagnóstica  passam por  alterações  e  atualizações  periódicas,  com o

objetivo  de  se  adequarem  aos  constantes  avanços  científicos  e  sociais.  Não  é

recomendável, portanto, fixar em lei esses critérios diagnósticos.

Em  segundo  lugar,  porque a  classificação  diagnóstica  atualmente  adotada  pelo

SUS  para  morbidade  hospitalar  e  ambulatorial  é  a  Classificação  Estatística

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, atualmente em sua
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10ª revisão, a CID-10, da Organização Mundial de Saúde - OMS. Note-se que a CID-

10 não utiliza o termo transtorno do espectro do autismo; por enquanto, o autismo

infantil  e  outros  transtornos  relacionados  são  englobados  sob  a  classificação

transtornos globais do desenvolvimento.

Por fim, observe-se que, apesar de serem mencionados critérios de identificação de

pessoas  com  o  distúrbio  na  Lei  nº  12.764,  de  2012,  a  norma  estabelece  que  o

indivíduo  deve  atender  a  um  ou  a  outro  parâmetro  para  se  enquadrar  entre  os

beneficiados por ela. Assim, como os critérios já estão estabelecidos na legislação

federal  -  aliás,  de forma mais  ampla  -,  é  recomendável  que a proposta não faça

referência a eles, de maneira que, em caso de mudança, a lei estadual não precise

passar por alterações para se adequar à norma federal.

No substitutivo apresentado foram propostas também pequenas complementações

e adequações no que se refere ao texto das diretrizes, além do acréscimo de uma

diretriz  no inciso IX do art.  2º,  de maneira a se dar destaque ao apoio a que as

famílias e responsáveis pelas pessoas com transtornos do espectro do autismo têm

tanta necessidade. Por fim, foram retiradas as remissões a dispositivos de normas

específicas, com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa.

Cabe-nos assinalar, por último, que as considerações expostas neste parecer se

aplicam também ao Projeto nº 2.913/2012, anexado à proposição em epígrafe, uma

vez que tratam de matéria semelhante.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.148/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro do Autismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro do Autismo.

Art. 2º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa

com deficiência para todos os efeitos legais.
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Art. 3º - São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro do Autismo:

I  -  a  intersetorialidade  no  desenvolvimento  das  ações  e  das  políticas  e  no

atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para

as  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do  autismo  e  o  controle  social  da  sua

implantação, acompanhamento e avaliação;

III  -  a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do

espectro  do  autismo,  objetivando  o  diagnóstico  precoce,  o  atendimento

multiprofissional  e  interdisciplinar  e  o  acesso  a  medicamento  e  alimentação

adequados  às  necessidades  e  restrições  próprias  da  condição  da  pessoa  com

transtorno do espectro do autismo;

IV - a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro do autismo nas classes

comuns do ensino regular  e a garantia  de atendimento educacional  especializado

gratuito, sempre que, em função de condições específicas dos alunos, avaliadas pela

equipe  multidisciplinar  de  referência  na  rede  de  atenção,  não  for  possível  a  sua

inserção nas classes comuns do ensino regular, observado o disposto na legislação

específica;

V - a inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autismo no mercado de

trabalho, com respeito às suas particularidades;

VI  -  a  responsabilidade  do  poder  público  pela  ampla  divulgação  acerca  do

transtorno e suas implicações;

VII  -  a  garantia  de  formação  e  qualificação  de  profissionais  especializados  no

atendimento  à  pessoa  com  transtorno  do  espectro  do  autismo,  bem  como  a

capacitação de pais e responsáveis;

VIII - o estímulo à pesquisa científica relativa ao transtorno do espectro do autismo

no Estado;

IX - o provimento do suporte psicossocial necessário às famílias e aos responsáveis

pelo cuidado às pessoas com transtorno do espectro do autismo.

Art. 4º - São direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo:

I  -  a  vida  digna,  a  integridade  física  e  moral,  o  livre  desenvolvimento  da
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personalidade, a segurança e o lazer, em todas as fases do ciclo da vida;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce;

b) o atendimento multiprofissional e interdisciplinar;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive a residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único -  A pessoa com transtorno do espectro do autismo incluída nas

classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.

Art. 5º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será submetida a

tratamento  desumano ou degradante,  não será  privada de sua liberdade nem do

convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único - Nos casos de necessidade de internação médica em unidades

especializadas, observar-se-á o que dispõe a legislação relativa à proteção e aos

direitos das pessoas com transtornos mentais.

Art. 6º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será impedida de

participar  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde,  e  não  será  cobrado  valor

adicional em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Liza  Prado,  presidente  e  relatora  -  Almir  Paraca  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.276/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



1221
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela “assegura às

pessoas  portadoras  de  albinismo  o  exercício  de  direitos  básicos  nas  áreas  de

educação, saúde e trabalho no Estado”.

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. Já a Comissão de Saúde, em análise de mérito,

emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei na forma do Substitutivo nº 2, por ela

apresentado.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo garantir “às pessoas portadoras de

necessidades especiais em razão de hipopigmentação congênita (albinismo) direitos

básicos  nas  áreas  de educação,  saúde e  trabalho,  com vistas  ao  seu  bem-estar

pessoal  e  à sua integração social”.  Com relação à  educação,  o projeto  assegura

matrícula desses alunos em cursos regulares, presença de professor especializado

nas  particularidades  do  albinismo,  orientação  para  uso  de  protetores  solares  e

ambiente e atividades adequados à deficiência visual em razão do albinismo. Na área

de saúde,  prevê prioridade para  essas pessoas nas unidades públicas de saúde,

facilidades  na  aquisição  de  óculos  de  sol  e  protetores  solares,  além  do

aconselhamento genético e psicológico. Por fim, a proposição estabelece a utilização

de sistemas de apoio especial e capacitação com vistas à inserção de portadores de

albinismo no mercado de trabalho.

Segundo  a  justificativa  do  autor,  as  pessoas  portadoras  de  hipopigmentação

congênita estão sujeitas a desenvolver redução da acuidade visual e lesões de pele

pré-cancerígenas,  devendo,  por  esse  motivo,  ser  consideradas  portadoras  de

necessidades  especiais.  A medida  proposta  visaria,  justamente,  sanar  a  falta  de

políticas públicas voltadas para a inclusão dessas pessoas na sociedade.

Em seu exame preliminar,  a  Comissão de Constituição  e Justiça observou que

“qualquer distinção feita por lei é válida desde que o fator distintivo esteja a serviço de
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uma finalidade acolhida pelo direito”. Como o albinismo impõe restrições à vida dos

que nasceram com o distúrbio, é merecido o tratamento diferenciado do Estado. A

comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou  para  retirar  comandos  que  poderiam

constituir  privilégios  aos  albinos,  os  quais  poderiam  representar  uma  afronta  ao

princípio da igualdade.

A Comissão de Saúde, por sua vez, considerou oportunas as alterações propostas

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Contudo,  julgou  conveniente  inserir  os

comandos da proposição na Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza o Poder Executivo a

desenvolver  ações  de  acompanhamento  social  nas  escolas,  em  virtude  da

semelhança do objeto da lei com a medida proposta. Portanto, a comissão opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, ressalta-se que a implementação

da proposta implica aumento de despesa para o erário, pois prevê a implantação de

serviços  e  o  emprego  de  recursos  com  vistas  a  garantir  a  inclusão  social  e  o

desenvolvimento educacional das pessoas albinas. Portanto, a aprovação do projeto

está condicionada ao cumprimento de requisitos constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  16  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF  -, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental  que  acarrete  aumento  da  despesa  deverá  ser  instruído  com:  a)

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em

vigor e nos dois subsequentes; e b) declaração do ordenador da despesa de que o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com o orçamento e é compatível

com as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO. Por outro lado, o art. 167, I, da Constituição da República de 1988 veda o início

de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária.

A análise do processo demonstra o não atendimento dos requisitos estabelecidos

pela LRF, visto que não foram colacionados documentos que comprovem a origem

dos recursos necessários  para a implementação da medida,  nem foi  apresentada

declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira e
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a compatibilidade da proposta com as demais normas do plano plurianual e da LDO.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.276/2011.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - João Leite - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.847/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

assegura a certificação de controle de qualidade dos exames de mamografia  nos

hospitais das redes particular e pública de saúde do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo

n° 1, 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, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende obrigar os hospitais e as clínicas de radiodiagnóstico

públicas e privadas do Estado de Minas Gerais que realizam o exame de mamografia

a fornecer o selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia em todos

os  exames  efetuados.  O  projeto  determina  que  o  exame  de  mamografia  seja

realizado apenas por técnico em radiologia e que o médico responsável pelo laudo do

exame seja especialista em radiodiagnóstico ou possua titulação de especialista em

mamografia expedida por sociedade médica legalmente reconhecida. A proposição

define,  ainda,  que  a  competência  para  a  fiscalização  do  cumprimento  de  suas

disposições é da Superintendência de Vigilância Sanitária e aponta sanções para os

casos de infração.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

aprovação do projeto na forma original. A Comissão de Saúde, em análise de mérito,

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. O
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substitutivo corrige alguns problemas encontrados na proposição original. Um deles

diz respeito às disposições sobre controle de qualidade contidas no projeto, as quais

já  se  encontram  previstas  em  normas  federais;  outro  problema  se  refere  às

disposições sobre o médico responsável pelo laudo do exame de mamografia e sobre

o técnico responsável pelo exame. Conforme destacou a comissão, tais disposições,

contidas no art. 2º do projeto, estabelecem condições para o exercício de profissão, o

que é matéria de competência privativa da União.

Não obstante, a Comissão de Saúde apontou que, conforme dados levantados pelo

Programa  Estadual  de  Controle  de  Qualidade  em  Mamografia,  da  Secretaria  de

Estado de Saúde de Minas Gerais - SES - , em sua página na internet, cerca de 60%

do mamógrafos em uso no Estado não alcançaram o nível mínimo de qualidade da

imagem. Dessa forma, apresentou o Substitutivo n°1, que estabelece diretrizes gerais

para reforçar a qualidade dos exames de mamografia.

No  que  cabe  à  análise  desta  comissão,  concluímos  que  o  projeto  não  gera

despesas, não havendo óbices à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.847/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Romel  Anízio  -  Sebastião

Costa - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.791/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a liberação dos consumidores para utilizarem a rede de assistência técnica autorizada

ou credenciada no âmbito do Estado.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua análise, opinou
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  visa  proibir  os  fabricantes,  importadores  e  comerciantes  de

produtos  eletrodomésticos,  eletroportáteis  e  eletrônicos  que  prestam  assistência

técnica  de  seus  produtos  ou  de  produtos  de  terceiros,  no  âmbito  do  Estado,  de

obrigar  o  consumidor  a  utilizar  a  rede  de  assistência  técnica  autorizada  ou

credenciada por eles imposta, seja no período de garantia legal do produto ou em

qualquer período de assistência.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à normal tramitação

do projeto, mas, no intuito de aperfeiçoá-lo, fez adequações do texto ao Código de

Defesa do Consumidor, além de ajustes relacionados à técnica legislativa.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte considerou que o mérito

da proposição consiste em reconhecer a vulnerabilidade do consumidor na relação de

consumo, além de evidenciar a promoção da defesa do consumidor. Ressaltou ainda

que a matéria encontra respaldo na política nacional de relações de consumo e que

incumbe  ao  Estado  a  promoção  de  ações  de  regulação  do  mercado,  intervindo

quando houver distorções. Considerando que, no projeto, verifica-se a preocupação

estatal no sentido de harmonizar os interesses dos consumidores com os interesses

dos fornecedores, a referida comissão opinou por sua aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

No âmbito da competência desta comissão, com relação à análise da repercussão

financeira do projeto, constata-se que os custos inerentes à medida nele proposta

ficam circunscritos  ao âmbito das empresas fornecedoras de produtos e serviços.

Dessa forma, não são geradas despesas para os cofres públicos, além de não haver

desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual somos favoráveis a

que ele prospere nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n.º



1226
____________________________________________________________________________

3.791/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Bonifácio  Mourão -  Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.960/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a  proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

doação dos bens semoventes canino e equino integrantes do patrimônio do Estado e

dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 18/4/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  tela  obriga  que  os  bens  semoventes  caninos  e  equinos  de

propriedade  do  Estado considerados  inservíveis  pela  administração pública  sejam

disponibilizados para adoção.

De acordo com o art. 2º do projeto de lei, a mencionada adoção obedecerá aos

seguintes critérios: I  -  cadastramento do adotante,  exigida a comprovação de sua

maioridade ou de seu responsável, no caso de menor interessado na adoção; II -

identificação  detalhada  do  animal  a  ser  doado;  III  -  assinatura  do  termo  de

responsabilidade  pelo  adotante  e  IV  -  autorização  para  acompanhamento  pós-

adoção.

Segundo o art. 3º, o semovente será mantido sob a tutela jurídica do órgão de seu

respectivo registro até a sua adoção.

Por  fim,  estabelece o art.  4º  que,  para a consecução do disposto na  lei,  serão
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celebrados convênios nos termos do Decreto nº 36.885, de 23 de maio de 1995.

Em sua justificação, observa o autor que o projeto apresentado pretende assegurar

e resguardar a proteção de animais de propriedade do Estado “que serviram durante

anos na esfera pública” ou que, a critério da instituição proprietária, não possuam as

habilidades necessárias para prosseguir em treinamento.

Feitas tais considerações, passamos à análise do projeto.

Nos termos da Constituição da República de 1988, constitui competência privativa

da  União  legislar  sobre  normas  gerais  de  licitação  e  contratação,  em  todas  as

modalidades, para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações

instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,  nas diversas  esferas de  governo,  e as

empresas sob seu controle (art. 22, XXVII). E, ainda: as obras, serviços, compras e

alienações  devem  ser  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que

assegure  igualdade de condições  a  todos os  concorrentes,  ressalvados os  casos

especificados na legislação (art. 37, XXI).

A Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  conhecida  como Lei  das  Licitações,

regulamenta  o  citado  dispositivo  constitucional  e  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública, aplicáveis às administrações diretas e a todas as

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito

Federal e pelos municípios (art. 1º, parágrafo único).

A Lei das Licitações, no Capítulo I - Das Disposições Gerais -, destina a Seção VI

às alienações. Seu art. 17 assim estabelece, in verbis:

"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência

de  interesse  público  devidamente  justificado,  será  precedida  de  avaliação  e

obedecerá às seguintes normas:

(…)

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta

nos seguintes casos:

a)  doação,  permitida  exclusivamente  para  fins  e  uso  de  interesse  social,  após

avaliação  de  sua  oportunidade  e  conveniência  socioeconômica,  relativamente  à

escolha de outra forma de alienação; (...)”.

Dessa forma, no que se refere à alienação de bem móvel,  haverá dispensa de
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licitação para os casos de doação apenas e tão somente para fins e uso de interesse

social,  após  avaliação  de  sua  oportunidade  e  conveniência  socioeconômica,

relativamente à escolha de outra forma de alienação.

Cabe  observar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  examinar  essa  norma  no

julgamento da medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 927-3/DF,

considerou que ela não extrapola o conceito de norma geral,  sendo,  portanto,  de

obrigatória observância para as demais esferas de governo.

Como se vê, a doação de bem móvel para fins e uso de interesse social sem a

realização de licitação já é permitida pela Lei de Licitações.

Deve-se considerar, ainda, que há discricionariedade da administração pública na

decisão de alienar,  devendo ser  motivada para indicar sua compatibilidade com o

interesse público, razão pela qual não pode uma lei obrigar a forma de alienação dos

bens ou indicar a quem aliená-los.

A doutrina é clara ao expor que, na atuação discricionária, a administração, diante

do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade

e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o

direito.  Mutatis mutandis, sobre o tema, vale citar o seguinte trecho da decisão do

Superior Tribunal de Justiça proferida no Recurso Especial 480.387/SP:

“7. É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, à luz

do sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a atuação daqueles

que lidam com o patrimônio e com o interesse público. Todavia, o art. 17, I, “b”, da lei

8.666/93 dispensa a licitação para a alienação de bens da Administração Pública,

quando exsurge o interesse público e desde que haja valoração da oportunidade e

conveniência,  conceitos  estes  inerentes  ao  mérito  administrativo,  insindicável,

portanto, pelo Judiciário.”

Infere-se, portanto, que não cabe à lei decidir se a administração pública deve ou

não  alienar  seus  bens  ou obrigá-la  a  doá-los,  por  se  tratar  de  ato  discricionário,

segundo a doutrina e a jurisprudência,  já estando prevista na Lei  de Licitações a

dispensa de licitação no caso de doação de bem móvel para fins e uso de interesse

social. Assim, nada impede que os entes da administração pública, no uso da sua

competência  discricionária,  efetuem  a  doação  dos  bens  semoventes  caninos  e
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equinos  integrantes  do  patrimônio  do  Estado,  por  meio  de  dispensa  de  licitação,

conforme previsto na Lei de Licitações.

Por outro lado, podem surgir dúvidas sobre o fato de a proteção dos animais se

enquadrar ou não no conceito de interesse social a que se refere a alínea "a" do

inciso II do art. 17 da Lei de Licitações. Marçal Justen Filho ressalta a importância de

a doação de bens móveis  por  parte da administração pública atender  o interesse

público (social) da seguinte forma:

"A Lei contém ressalva acerca dos casos de interesse social. Qualquer doação de

bem público pressupõe a compatibilidade com o desempenho das funções estatais.

Por óbvio, não se admite liberalidade à custa do patrimônio público. A regra geral

impõe à Administração que verifique se a doação consiste na melhor opção, inclusive

para evitar a manutenção de concepções paternalistas acerca do Estado." (Marçal

Justen Filho, “Comentários à lei de licitações e contratos administrativos”, 12ª edição,

São Paulo: Dialética, 2008, p. 214-215.)

Também trazendo comentários específicos sobre a alínea "a" do inciso II do art. 17

da Lei  Federal  nº 8.666,  de 1993,  confiram-se as lições de Jorge Ulisses Jacoby

Fernandes:

"O ato donativo deverá ter por objeto ‘fins e uso’ de interesse social. Ao estabelecer

a  concomitância  desses  dois  substantivos,  evidenciou  o  legislador  ainda  maior

interesse restritivo.  Pode ocorrer,  por exemplo,  que um determinado órgão decida

doar móveis de escritório para uma unidade filantrópica.  No caso, a finalidade da

doação atenderá ao interesse social, mas a Administração deverá certificar-se de que

o uso a  ser  dado ao bem guardará  correlação com igual  interesse social.  É  que

muitas vezes a finalidade do ato não apresenta correlação com a utilização a ser

dada ao móvel posteriormente, tal como ocorreria se os bens doados não fossem

utilizados pela entidade exemplificada para os seus fins, mas transferidos para uso

pessoal ou particular de um dos membros de sua diretoria.

Não  se  pretende  que  a  Administração  adote  atitude  investigatória  para

acompanhamento dos bens, sendo suficiente que, no termo de doação, fique definida

a forma/circunstância em que serão empregados os móveis.

(...)
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Antes de proceder à doação, deverá a Administração considerar outros aspectos,

para decidir se deve ou não empregar outra forma de alienação.

O primeiro deles diz respeito à oportunidade, isto é, ao momento, à época de fazer

a doação; o segundo, refere-se à conveniência socioeconômica de realizá-la, ou seja,

além de considerar o aspecto social do ato que, como visto, deverá guiar-se pelo fim

e uso de interesse social, a Administração considerará também o efeito econômico.

Nesse sentido, o primeiro atributo buscado é o exterior ao agente doador, dizendo

com  o  alcance  social  da  medida,  e  o  segundo,  interior  ao  agente,  que  terá  em

consideração as despesas do órgão e os gastos decorrentes do ato.

Poderia parecer, à primeira vista, que sempre será mais vantajoso, sob o aspecto

econômico, não doar bens, pois, na venda, por exemplo, há o ingresso de recursos.

Não é esse o sentido do dispositivo, como também não é verdadeiro que a venda

sempre resulta vantajosa para a Administração.

É o que ocorre quando o Município reúne leitos e outros utensílios inservíveis para

um hospital, por intermédio de um clube de serviços como o Rotary, e equipa um asilo

ou  orfanato,  desonerando-se  da  atividade  e  poupando  estrutura  de  recursos

humanos, de material e de manutenção para a realização dessa atividade social.

Ainda  mais:  o  legislador  não empregou  o  termo econômico isoladamente;  fê-lo

suceder, em composição, ao social,  de tal modo que com ele deve ser conjugado

para  alcançar  o  adequado equacionamento  pretendido.  O  valor  social  da  medida

deve ser sopesado com o econômico, para a Administração e para a sociedade, que,

em última instância, é quem sustenta a Administração Pública. Benesses praticadas à

custa do contribuinte não devem ter o condão de onerá-lo indevidamente para que

suporte  maiores  ônus  com  atos  impróprios  de  eficiência  pretendida  do  aparelho

estatal." (Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “Vade-mecum de licitações e contratos:

legislação selecionada e organizada com jurisprudência, notas e índices”, 3ª edição,

rev. atual. e ampl., 4ª tiragem, Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs. 314/315.)

Certo é que o interesse social é espécie que se subsume ao espectro mais largo do

interesse público. Isso significa que todo interesse social é pertinente ao interesse

público,  mas que nem todo interesse público pode ser  qualificado como interesse

social. Não obstante, na esteira da justificação apresentada pelo autor, a Constituição
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considera o meio ambiente como essencial à qualidade de vida, impondo ao poder

público e à coletividade o dever de preservação e defesa para as gerações presentes

e futuras (art. 225).

Por  isso,  entendemos  pertinente  a  apresentação  de  substitutivo  no  intuito  de

autorizar - e não obrigar - a mencionada doação pelo poder público, positivando o

entendimento de que a alienação, mediante doação, dos bens semoventes caninos e

equinos  de  propriedade  do  Estado  considerados  inservíveis  pela  administração

pública poderá ser enquadrada como interesse social a que se refere a alínea "a" do

inciso II do art. 17. Ressalte-se, por oportuno, que a decisão sobre a forma de tal

alienação continuará a ser discricionária da administração.

Finalmente, é importante destacar que, nos termos do art. 66, III, alíneas “h” e “i”,

da Constituição do Estado, são matérias de iniciativa privativa do Governador aquelas

que  versam  sobre  diretrizes  orçamentárias  e  orçamento  anual.  Dessa  forma,  a

proposição original, ao obrigar que o órgão público em que se encontra registrado o

animal tome uma série de procedimentos veterinários para viabilizar a doação, pode

ser  questionada  por  aumentar  despesas  e  interferir  no  orçamento,  acabando  por

incorrer em vício de iniciativa. Assim, as referidas obrigações foram suprimidas no

substitutivo apresentado, e foi inserido que os padrões sanitários para doação serão

definidos em normas regulamentares.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.960/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  a  doação  dos  bens  semoventes  caninos  e  equinos  integrantes  do

patrimônio do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os bens  semoventes  caninos  e  equinos  de  propriedade  do  Estado

considerados  inservíveis  pela  administração  pública  poderão  ser  disponibilizados

para adoção.

Parágrafo  único  -  Os  padrões  sanitários  para  doação  serão  definidos  em

regulamento.
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Art. 2º - No processo de adoção serão obrigatoriamente observados os seguintes

procedimentos:

I - cadastramento do adotante, exigida a comprovação de sua maioridade, ou de

seu responsável, no caso de menor interessado na adoção;

II - identificação detalhada do animal a ser doado;

III - assinatura do termo de responsabilidade pelo adotante;

IV - autorização para acompanhamento pós-adoção.

Art. 3º - O semovente será mantido sob a tutela jurídica do órgão de seu respectivo

registro até a sua adoção.

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

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.226/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  “dispõe  sobre

sistema de ficha e cartão pré-pagos para a cobrança pelo consumo de alimentos e

bebidas  em  bares,  restaurantes,  boates,  casas  noturnas  ou  de  shows em Minas

Gerais”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/6/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela obriga os bares, restaurantes, boates, casas noturnas ou de

shows e estabelecimentos congêneres a adotarem o sistema de ficha ou cartão pré-

pagos.

De acordo com o art. 2º da proposição, considera-se ficha pré-paga a ficha emitida
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pelo estabelecimento, individualizada por produto ou valor, adquirida pelo consumidor

diretamente no caixa ou com o pessoal responsável, com pagamento em dinheiro,

cheque, cartão de débito ou crédito, destinado ao consumo de alimentos ou bebidas,

acrescido da taxa de serviço, quando houver.

Já o cartão pré-pago, segundo o art. 3º, é o cartão magnético ou com chip emitido

pelo  estabelecimento,  carregado  no  valor  escolhido  e  pago  pelo  consumidor,  em

dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito, diretamente no caixa ou com o pessoal

responsável, bem como através de boleto na rede bancária ou internet, destinado ao

consumo de alimentos ou bebidas, acrescido da taxa de serviço, quando houver.

O art. 4º do projeto estabelece que, “em caso de furto, roubo ou extravio de ficha,

ticket de caixa, cupom fiscal ou de cartão sem identificação do cliente pré-pagos, o

estabelecimento não se responsabilizará pela restituição de qualquer valor, inclusive

referente aos créditos carregados no cartão ou da taxa de sua emissão, ainda que o

cartão seja bloqueado a pedido do cliente”.

Pela norma do art. 5º, os estabelecimentos a que se refere a proposição deverão se

adequar às exigências nela previstas no prazo de 60 dias da data da sua publicação,

ficando vedada, a partir de então, a utilização de comandas de consumo individuais

pós-pagas por qualquer estabelecimento.

Por fim, o art. 6º dispõe que aos estabelecimentos infratores dos dispositivos do

projeto  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  no  Código  de  Direito  do

Consumidor, além das demais sanções penais cabíveis.

Em sua justificação, ressalta o autor que é prática comum nos bares, boates, casas

noturnas e de espetáculos do nosso país a utilização de comanda individual para

controle e cobrança dos produtos consumidos e que, nesses casos, o controle de

saída  se  faz  mediante  a  demonstração  do  seu  pagamento,  o  que  impede  que

qualquer cliente saia sem prestar contas a algum funcionário ou segurança. Segundo

o parlamentar, “além das filas enormes que se formam nos caixas ao final da noite,

que podem ensejar as costumeiras brigas que ameaçam a integridade até mesmo

dos não envolvidos, a saída do estabelecimento fica seriamente comprometida em

casos  de  emergência,  já  que  o  cliente  não  pode  sair  sem  o  comprovante  de

pagamento”.



1234
____________________________________________________________________________

Assim,  como justifica  o  autor  do  projeto,  com a  nova forma de pagamento  ora

proposta, a evacuação do estabelecimento poderá ser feita de forma rápida e sem

qualquer  impedimento,  inclusive  através  de  portas  de  emergência  com  barras

antipânico, cuja instalação tem sido evitada para não permitir a saída livre do cliente.

O consumidor ficará, assim, com total liberdade para sair quando quiser e com maior

autonomia  para  consumir  de  acordo com  o  seu  orçamento,  já  que  o  pagamento

antecipado  lhe  possibilita  controlar  melhor  os  seus  gastos.  O  proprietário  do

estabelecimento, por sua vez, tem garantido o pagamento dos produtos consumidos.

A Carta da República de 1988 elevou a proteção do consumidor à categoria de

direito  fundamental  (art.  5º,  XXXII)  e  de  princípio  reitor  que  deve  disciplinar  a

exploração da atividade econômica no País (art. 170, V). Bem por isso, o legislador

constituinte inseriu a proteção do consumidor na esfera de competência legislativa

concorrente outorgada à União e aos estados membros pela Constituição Federal,

conforme expressamente previsto no art. 24, V, da Constituição, que os autoriza a

editar leis que versem sobre produção e consumo.

Firmada essa premissa, é de se entender que a utilização de comandas em casas

noturnas e de diversão, como meio de registro de consumo e posterior cobrança por

parte dos fornecedores, insere-se em um contexto de relação de consumo.

Daí conclui-se que, em princípio, caberia ao estado membro legislar sobre proibição

de utilização de comandas em casas noturnas e de diversão como meio de registro

de consumo e posterior cobrança por parte dos fornecedores, por medida de proteção

dos consumidores.

Ocorre  que  a  proibição  geral  do  uso  das  comandas  pelos  estabelecimentos

comerciais  e  a  obrigação  de que  adotem o  sistema de  ficha  ou cartão  pré-pago

configura  ingerência  indevida  do poder  público  na  esfera particular  e  violação do

disposto no art. 170 da Constituição Federal, segundo o qual “a ordem econômica,

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, observados, entre

outros  princípios,  o da propriedade privada,  da livre concorrência e da defesa do

consumidor.

Como  é  possível  verificar  pela  forma  em  que  está  redigido,  o  dispositivo
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constitucional em questão determina a integração e a harmonização da livre iniciativa

com a justiça social e a valorização do trabalho humano. A livre concorrência não

pode ser entendida de forma a violar  a existência digna, mas, também, não pode

sofrer ingerências desproporcionais e desarrazoadas por parte do poder público. O

Supremo Tribunal Federal - STF -, sobre o assunto, assim se manifestou, em decisão

recente:

"A intervenção estatal  na economia como instrumento de regulação dos setores

econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve

ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja

previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir

o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1º da CF/1988). Nesse

sentido,  confira-se  abalizada  doutrina:  As  atividades  econômicas  surgem  e  se

desenvolvem por força de suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre

concorrência  e  do  livre  jogo  dos  mercados.  Essa  ordem,  no  entanto,  pode  ser

quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, trustes e outras

deformações que caracterizam a concentração do poder econômico nas mãos de um

ou de poucos. Essas deformações da ordem econômica acabam, de um lado, por

aniquilar  qualquer  iniciativa,  sufocar  toda  a  concorrência  e  por  dominar,  em

consequência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o

aperfeiçoamento. Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir

para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da

livre  concorrência  e  do  livre  embate  dos  mercados,  e  para  manter  constante  a

compatibilização,  característica da economia  atual,  da liberdade de iniciativa e do

ganho ou lucro com o interesse social.

(…)

Não  obstante,  os  atos  e  medidas  que  consubstanciam  a  intervenção  hão  de

respeitar os princípios constitucionais que a conformam com o Estado Democrático

de Direito, consignado expressamente em nossa Lei Maior, como é o princípio da livre

iniciativa.  Lúcia  Valle  Figueiredo,  sempre  precisa,  alerta  a  esse  respeito  que  "As

balizas  da  intervenção  serão,  sempre  e  sempre,  ditadas  pela  principiologia

constitucional, pela declaração expressa dos fundamentos do Estado Democrático de
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Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa (...)”. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n°

632644/DF, julgamento em 10/4/2012.)

Ademais, a alegação de que o uso das comandas individuais violaria o direito de ir

e vir do consumidor poderia ser questionada por vários motivos. Um deles seria a

possível  configuração  de  crime  por  parte  do  consumidor  que  saísse  do

estabelecimento sem a devida quitação do seu consumo, uma vez que o direito de ir

e  vir  não  é  absoluto  e  incondicionado,  mas,  assim  como  os  demais  direitos

fundamentais, possui limitações, conforme orientação do STF:

“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam

de  caráter  absoluto,  mesmo  porque  razões  de  relevante  interesse  público  ou

exigências  derivadas  do  princípio  das  liberdades  legitimam,  ainda  que

excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas

das  prerrogativas  individuais  ou  coletivas,  desde  que  respeitados  os  termos

estabelecidos pela própria Constituição.

O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a

que estão sujeitas - e considerando o substrato ético que as informa -, permite que

sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a

integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa

das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da

ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros”. (Mandado de

Segurança n° 23.452/RJ, relator Ministro Celso de Mello.)

Há de se ressaltar,  também, que a retenção do consumidor no estabelecimento

comercial ou a obrigação de pagamento de valor pré-estipulado, com fundamento na

perda da comanda, pode caracterizar a prática dos crimes de exercício arbitrário das

próprias  razões  (art.  345  do  Código  Penal),  constrangimento  ilegal  (art.  146  do

Código Penal) ou cárcere privado (art. 148 do Código Penal), conforme jurisprudência

nesse sentido (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2004.009141-

9, Relator Des. Nelson Schaefer Martins).

A alegação de que a utilização das comandas não permite que o consumidor saiba

quanto consumiu é frágil, tendo em vista que o direito à informação bem como as
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sanções pelo descumprimento de tal direito já estão previstos no Código de Defesa

do Consumidor.

Dessa forma, observa-se que o consumidor  já possui instrumentos legais à sua

disposição para coibir as condutas abusivas de fornecedores de serviços em relação

à cobrança indevida de comandas por parte dos estabelecimentos comercias.

Além  disso,  como  mencionado  anteriormente,  a  referida  proibição  poderá  se

asseverar  excessivamente  gravosa  para  aqueles  que  exploram  essa  atividade

econômica,  pois  implicaria  a  alteração  do  regime  de  cobrança  pelos  produtos  e

serviços oferecidos, tornando-o mais complicado, senão inexequível.

Assim,  a  edição  de  norma,  na  forma pretendida,  para  facilitar  a  evacuação do

estabelecimento em caso de tumulto,  incêndio  e emergência,  não seria  viável  do

ponto de vista jurídico-constitucional, por ofensa ao princípio da legalidade, no seu

aspecto referente ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.226/2013.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio  de Castro - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe reconhece a região

do  Triângulo  Mineiro  como  produtora  de  queijo  minas  artesanal,  integrada  ao

programa Queijo Minas Artesanal.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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.
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Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.489/2013 reconhece a  região do Triângulo  Mineiro  como

produtora de queijo minas artesanal e 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 (art. 1º).

A deputada proponente justifica a apresentação do projeto afirmando, inicialmente,

que o queijo minas é produzido em todo o Estado, mas atualmente apenas 5 regiões

possuem o reconhecimento e a certificação de produtoras do queijo minas artesanal

(Canastra,  Serro,  Araxá,  Cerrado  e  Campo  das  Vertentes).  Afirma  ainda  que  “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  do  fortalecimento  do  cooperativismo  e  associativismo  dos  produtores

locais”.  Registra  que o  Triângulo  Mineiro  possui  os  requisitos  necessários  (clima,

relevo, tipo de solo, entre outros), para que a produção seja integrada ao programa

Queijo Minas Artesanal, executado pela Emater-MG, em parceria com o IMA e com a

Seapa.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da

República e na alínea “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a

matéria  em  questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer

respeito notadamente à produção agroindustrial.

Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à

União estabelecer normas gerais, cabe aos estados a suplementação das diretrizes e

parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República).

Além  disso,  inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  estados  exercerão

competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades (§3º do art. 24 da
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Constituição da República).

Nesse contexto, apesar de existir a Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,

que  dispõe  sobre  a  política  agrícola,  estabelecendo  diretrizes,  fundamentos  e

objetivos  relacionados  à  política  pública  em  comento,  esta  Casa  aprovou,

recentemente, a Lei  nº 20.549, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a

produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais.

Verifica-se  que  a  proposição  apresentada,  além  de  reconhecer  a  região  do

Triângulo Mineiro como produtora de queijo minas artesanal, pretende integrá-la ao

programa Queijo  Minas Artesanal,  que é executado pela Emater-MG, em parceria

com o IMA e com a Seapa.  Assim, a proposição está redefinindo as regiões que

integrarão o referido programa de governo.

Contudo, a criação de programa de governo por meio de lei em sentido formal e

material  não  se  constitui  em  instrumento  jurídico  hábil,  considerando-se  que  a

instituição e a definição de políticas públicas inserem-se no âmbito da competência

do Poder Executivo, em conformidade com o sistema jurídico-constitucional,  razão

pela qual se demonstra inconstitucional a utilização da via legislativa. Tratar-se-ia,

assim, de medida inócua, tendo em vista que estaria obrigando o Poder Executivo a

cumprir  um  papel  que,  constitucionalmente,  já  se  insere  no  âmbito  de  suas

atribuições.

Nesse  sentido,  baseado  na  consideração  de  que  o  arcabouço  jurídico  e

constitucional se funda na consagração do princípio da separação entre os Poderes,

insculpido no art. 2º da Constituição da República, de modo que a cada Poder são

atribuídas  aquelas  funções  definidas  no  próprio  texto  constitucional,  o  Supremo

Tribunal  Federal  decidiu,  na  Questão  de  Ordem  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que devem ser submetidos ao Poder

Legislativo  apenas  os  programas  expressamente  previstos  na  Constituição,  bem

como aqueles  que impliquem a realização de investimentos ou despesas para os

entes políticos, os quais já se encontram inseridos nos orçamentos correspondentes,

conforme dispõem os arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Nessa  linha  de  raciocínio,  não  está  sendo  excluída  a  participação  do  Poder

Legislativo na discussão e gestão das políticas públicas que serão implementadas no
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Estado. Contudo, a participação legislativa e parlamentar na gestão administrativa do

Estado e de suas políticas públicas, no contexto do sistema de freios e contrapesos,

ocorre  quando  da  apreciação,  discussão  e  alteração  da  Lei  Orçamentária  Anual

(LOA),  momento  em  que  poderão  ser  apresentadas  emendas  pelos  deputados

estaduais, de modo a criar  ou ampliar programas já existentes pela via legislativa

própria.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.489/2013.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

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

André Quintão - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - 2014

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado e observado o disposto no art.

207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto de lei relativo à

proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2014, encaminhado por meio da

Mensagem nº 538/2013, publicada em 3/10/2013.

1º Quadro - Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal

2º Quadro - Receita Corrente Líquida

3º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e

Desenvolvimento do Ensino

4º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  nas  Ações  e  Serviços

Públicos de Saúde

5º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Participação  Percentual  de  Pessoal  na  Receita

Corrente Líquida

6º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Participação  Percentual  de  Pessoal  na  Receita

Corrente Líquida (metodologia TCE/MG)

7º Quadro - Investimentos por Empresa Segundo Fontes de Recursos

8º  Quadro  -  Investimentos  por  Empresa  Segundo  o  Detalhamento  dos

Investimentos

9º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Despesa  por  Funções  conforme  os  Grupos  de

Despesa

10º  Quadro  -  Demonstrativo  Regionalizado  do  Orçamento  Fiscal,  em  valores

nominais, a ser aplicado por função

Notas:

1) Os demonstrativos e tabelas foram extraídos do Volume I anexo ao Projeto de

Lei nº 4.551/2013, no qual constam ainda o Demonstrativo da despesa por órgãos e

entidades  segundo  os grupos  de despesa,  o  Demonstrativo  do  serviço  da  dívida
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pública e a Memória de cálculo do serviço da dívida a pagar, entre outros.

2)  A íntegra  dos  Volumes  I  a  V  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais:

http://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/em_tramit

acao.html

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL 

*  -  O  quadro  contendo  o  Demonstrativo  Consolidado  -  Orçamento  Fiscal  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

( Art. 2° Inciso IV da Lei Complementar n° 101/2000 )

*  -  O  quadro  contendo  a  Receita  Corrente  Líquida  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 18.10.2013.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À CONTA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E DOS

VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO 

(Art. 212 da Constituição Federal, Art. 201 da Constituição Estadual e Art. 8º, inciso

III da lei 20.845/2013 - LDO)

* - O quadro contendo o Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e

no Desenvolvimento do Ensino à Conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao

Fundo de Educação foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE 

(Emenda nº 29 de 13/09/2000 à Constituição Federal e Art. 8º, inciso V da lei

20.845/2013 - LDO) 

*  -  O quadro  contendo o  Demostrativo  da  Aplicação de Recursos  nas Ações  e

Serviços Públicos de Saúde foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

Lei 20.845/2013 - LDO)

* - O quadro contendo o Demonstrativo da Participação Percentual de Pessoal na
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Receita Corrente Líquida foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

Lei 20.845/2013 - LDO) 

* - O quadro contendo o Demonstrativo da Participação Percentual de Pessoal na

Receita  Corrente  Líquida,  levando-se  em consideração  a  Instrução nº  5/2001,  do

TCMG, foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - O quadro contendo os Investimentos por Empresa segundo Fontes de Recurso

foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

* - O quadro contendo os Investimentos por Empresa segundo o Detalhamento dos

Investimentos foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME OS GRUPOS DE

DESPESA

* -  O  quadro contendo o  Demonstrativo  da  Despesa por  Funções  conforme os

Grupos de Despesa foi publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO ORÇAMENTO FISCAL, EM VALORES

NOMINAIS, A SER APLICADO POR FUNÇÃO

(Art. 8, inciso XXI da Lei nº 20.845/2013)

* - O quadro  contendo o Demonstrativo Regionalizado do Orçamento Fiscal, em

Valores Nominais,  a ser Aplicado por Função, foi publicado no Diário do Legislativo,

de 18.10.2013.

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE

AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2012-2015

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013, QUE DISPÕE SOBRE A

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2012-

2015, PARA O EXERCÍCIO 2014

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  exercício  de  sua
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competência prevista no art.  61,  inciso I,  da Constituição do Estado, e observado

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo à revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, para

o exercício 2014, encaminhado por meio da Mensagem nº 537/2013, publicada em

3/10/2013.

*Notas:

1) Extraído de forma resumida do Anexo I do Projeto de Lei nº 4.550/2013.

2)  A íntegra  dos  Anexos  I  e  II  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais -

http://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ppag/em_tra

mitacao.html.

3) Valores da tabela expressos em R$1,00.

REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE

* - O  quadro contendo a Rede de Atenção em Saúde foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 18.10.2013.

DISTRIBUIÇÃO DE METAS FINANCEIRAS POR REDE DE DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO E REGIÕES, PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2014

*  -  O  quadro contendo a  Distribuição  de  Metas  Financeiras  por  Rede  de

Desenvolvimento Integrado e Regiões, PPAG 2012-2015, para o exercício 2014, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 18.10.2013.

DISTRIBUIÇÃO DE METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA E

REGIÕES, PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2014

* - O quadro contendo a Distribuição de Metas Financeiras por Tipo de Programa e

Regiões,  PPAG  2012-2015,  para  o  Exercício  2014,  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 18.10.2013.

Obs: O valor relativo ao total por ano corresponde à soma dos orçamentos fiscal e

de investimento para cada exercício, incluídas as despesas intra-orçamentárias.

ATAS

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013
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Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Bosco

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.613 a 4.617/2013 - Requerimentos nºs 5.935 a

5.942/2013 - Requerimentos dos deputados Cabo Júlio e Ivair Nogueira e outros -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Turismo,  da  Pessoa  com

Deficiência,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Saúde  e  de  Cultura  e  do  deputado

Glaycon Franco - Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados

Fred Costa, Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições -  Comunicação da Presidência  -  Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos deputados Cabo

Júlio e Ivair Nogueira e outros; deferimento - 2ª Fase: Questão de ordem; chamada

para  a  recomposição  do  número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

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

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique

- Carlos Pimenta - 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 - Inácio Franco - Jayro Lessa

- João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

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.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Duarte Bechir, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alexandre Issa Kimura, presidente da Associação Nacional de Procuradores

de Assembleias Legislativas - Anpal -, agradecendo o apoio desta Casa à realização

do XXXV Encontro da Anpal, a ser realizado nos dias 7 e 8/11/2013 na Escola do

Legislativo da ALMG, e encaminhando cópia da Carta de Recife, aprovada no XXXIV

Encontro da Anpal.

Do Sr.  Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.404/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  Ambrósio  Lucio  Leal,  presidente  do  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de

União de Minas, agradecendo o apoio desta Casa na aprovação do Código Florestal.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  comunicando  a

cessão  de  instalações  de  escolas  públicas  do  Município  de  Santa  Luzia  para  a

realização de atividades promovidas pelo projeto Band Cidadania.

Do Cel. PM Adeli Silvio Luiz, subchefe do Estado-Maior da PMMG, comunicando a

impossibilidade de a Cel.  Rosângela de Souza Freitas  estar presente à audiência

pública da Comissão de Cultura realizada em 18/9/2013. ( - À Comissão de Cultura.)

Da Sra. Cláudia Cristina de Lima e Sá e dos Srs. Fernando Antônio Martins Lage,

Geraldo Romeu da Costa, João Alberto Silva, José Maria Peixoto e Sérgio Murillo

Lima Viana, presidentes da Câmaras Municipais de Bueno Brandão, Ferros, Piumhi,

Pedralva, Raul  Soares e Águas Formosas, respectivamente,  solicitando a inclusão

em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexem-se ao referido projeto de

lei.)

Do Sr.  Cleber  Gonçalves  Oliveira,  superintendente regional  Sudeste II  do INSS,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  deputada  Liza  Prado
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encaminhado pelo Ofício nº 1.876/2013/SGM.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.703/2013, do deputado Anselmo José Domingos.

Da Sra. Eliane Parreiras, secretária de Estado de Cultura, agradecendo o apoio

desta  Casa  à  III  Conferência  Estadual  de  Cultura  e  solicitando  a  indicação  de

representantes  para  participarem  da  III  Conferência  Nacional  de  Cultura.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira das

Escolas do Legislativo e de Contas, solicitando a participação do servidor Guilherme

Wagner Ribeiro no XXII Encontro dessa associação, a ser realizado em Brasília, nos

dias 30 e 31/10/2013.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral de justiça adjunto institucional (2),

solicitando  a  esta  Casa  o  encaminhamento  de  documentação  e  de  informações

visando à instrução de processos correntes na Promotoria de Justiça Especializada

de Defesa do Patrimônio Público.

Do  Sr.  Isaías  Silvestre,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.477/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Joselito Rodrigues de Castro, diretor-executivo da concessionária Nascentes

das  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Transporte encaminhando pelo Ofício nº 1.277/2013/SGM.

Do  Sr.  Marcelo  Miná  Dias,  assessor  especial  do  ministro  do  Desenvolvimento

Agrário,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.015/2013,  da

Comissão Extraordinária das Águas.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (6),  prestando

informações relativas aos Requerimento n°s 4.578, 5.081, 5.169/2013, da Comissão

de Direitos Humanos, 4.580/2013, da Comissão de Segurança Pública, 5.103/2013,

da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  5.122/2013,  da  Comissão  de

Administração Pública.

Do  Sr.  Ojandir  Ubirajara  Belini,  prefeito  municipal  de  Caxambu,  prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Saúde encaminhado por meio

do Ofício nº 2.255 /2013 /SGM.
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Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  da

Secretaria Executiva do Ministério  da Integração Nacional,  informando a liberação

dos recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de ações

de defesa civil. (- 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.  Ramon  Victor  Cesar,  presidente  da  BHTrans,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.930/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Romeu Borges de Araujo Junior,  presidente do Sindicato dos Produtores

Rurais de Uberaba, convidando o governador do Estado a promover a sanção do

Código Florestal do Estado em Uberaba.

Do Sr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, advogado-geral do Estado em exercício,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.542 /2013, da Comissão de

Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.613/2013

Autoriza a alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699,

de  4  de  agosto  de  2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação

Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a donatária do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4 de agosto de

2008, Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma -,  autorizada a alienar,  por

permuta,  a  área  com  38.000m2  (trinta  e  oito  mil  metros  quadrados),  conforme

descrição contida no Anexo desta lei,  a ser desmembrada do imóvel com área de

357.798m2 (trezentos  e  cinquenta e sete mil  setecentos e  noventa e oito  metros

quadrados), situado no Bairro Várzea, Município de Lagoa Santa, e registrado sob o

nº  32.375,  à  fls.  155  do  Livro  nº  2-FW,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Lagoa Santa.
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Art. 2º - A permuta de que trata o art. 1º estará sujeita às seguintes condições:

I - o imóvel a ser recebido pela Feluma deverá situar-se no Município de Lagoa

Santa e encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais;

II  -  no imóvel,  deverá ser  edificada, com área mínima de 15.000m2 (quinze mil

metros  quadrados)  e  no prazo máximo de 10 anos contados  a  partir  da data  de

publicação desta lei, instalação destinada às atividades e aos cursos oferecidos pela

Feluma, de acordo com diretrizes e especificações dessa fundação;

III - a edificação de que trata o inciso II  será entregue à Feluma pronta para uso,

com a regular baixa e o habite-se junto ao Município de Lagoa Santa.

Parágrafo único - O descumprimento de qualquer das condições relacionadas no

caput ensejará a anulação da permuta.

Art.  3º  -  Reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  com  as  respectivas  acessões  e

benfeitorias:

I - a área a que se refere o art. 1º a ser permutada pela Feluma, na hipótese de a

permuta não ocorrer no prazo de dez anos contados a partir da data de publicação

desta lei ou de descumprimento das condições de que trata o art. 2º; ou

II  -  o  imóvel  recebido pela Feluma se, a qualquer  tempo, a fundação deixar de

cumprir os encargos de que trata o art. 5º.

Art. 4º - A área remanescente do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 2008, será

revertida ao Estado, livre de ônus e encargos, no prazo de seis meses, contados a

partir da data de publicação desta lei.

Art. 5º - Como encargos da permuta de que trata esta lei, a Feluma:

I - cumprirá as obrigações consistentes na instalação de:

a) ambulatório integrado de atenção à saúde e educação dirigido ao público em

geral;

b) complexo de ensino superior formado por câmpus universitário de graduação de

ensino superior;

II - destinará 10% (dez por cento) das vagas de ensino superior para alunos com

bolsas acadêmicas integrais;

III  -  promoverá  a  implementação do programa de internato de  saúde coletiva -

internato rural -, no Município de Lagoa Santa e nos municípios vizinhos interessados.
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Parágrafo único - Para atender aos encargos a que se refere o caput, fica a Feluma

autorizada a oferecer o imóvel em garantia de financiamento, ficando a cláusula de

reversão e demais obrigações garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do

doador.

Art. 6º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 17.699, de 2008, e a Lei nº 20.028, de 11

de janeiro de 2012.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2013.

Zé Maia

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

Justificação: O Estado de Minas Gerais foi autorizado pela Lei nº 17.699, de 4 de

agosto de 2008, a doar à Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - imóvel

com área de 357.798m², situado no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa.

A  finalidade  dessa  alienação  era  conjugar  esforços  com  a  fundação,  para  o

soerguimento da infraestrutura necessária à implantação dos cursos de graduação de

ensino  superior  na  área  de  ciências  da  saúde.  Pretendia-se  dotar  a  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  de  um  moderno  equipamento  de  ensino  e

assistência, que pudesse contribuir para a redução do déficit de formação de médicos

e demais profissionais da saúde.

Em face das dificuldades inerentes à implantação desse equipamento, o prazo para

adimplemento  da  condição  foi  dilatado,  mediante  nova  autorização  legislativa.

Entretanto,  será  necessário  o  concurso  de  outros  fatores  econômicos  para  que,

efetivamente, possa ser efetivada a intenção inicial do administrador público.

Em decorrência desses fatos, o projeto de lei em tela visa a autorizar a Feluma a

articular-se em parceria com entidades privadas, a fim de viabilizar a construção do

supramencionado câmpus universitário. A intenção é possibilitar que a Feluma possa

atender aos propósitos originais do Estado, por meio da permuta de 38.000m², parte

do imóvel que recebeu do Estado, para viabilizar a modernização da infraestrutura de

ensino nessa área estratégica.

A  área  remanescente  do  imóvel  inicialmente  doado  deverá  ser  revertida  ao
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patrimônio dominial do Estado, para que possa ser utilizada em outros projetos que

beneficiem o interesse público.

Com o propósito de possibilitar a melhoria do ensino na área de ciências da saúde,

solicitamos o apoio dos demais parlamentares à 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 4.614/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São Miguel, com

sede no Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Miguel, com sede no Município de Cambuí.

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

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Associação  Comunitária  do  Bairro  São  Miguel,  com  sede  no

Município de Cambuí, é uma sociedade filantrópica, de caráter beneficente, que tem

como finalidade a assistência religiosa,  moral,  educacional  e material  aos pobres,

garantido-lhes uma vida digna e honesta no meio da sociedade.

Como  a  entidade  cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.615/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Produtores

Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares e Produtores Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação  dos  Agricultores  Familiares  e  Produtores  Rurais  de

Cruzília, com sede no Município de Cruzília, é uma entidade sem fins lucrativos ou

político-partidários. Tem como objetivos fomentar a integração social e profissional

dos  agricultores  e  de  seus  familiares  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  e  o

aperfeiçoamento das técnicas de produção e manejo e para a melhoria da qualidade,

da produtividade e da comercialização dos produtos agropecuários.

Uma vez que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.616/2013

Declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de

Minas - Soadvam -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amigos do Distrito de

Vila Nova de Minas - Soadvam -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: A Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de Minas - Soadvam -,

com sede no Município de Montes Claros é uma associação sem fins econômicos,

políticos  ou religiosos,  que tem duração por  tempo indeterminado.  É formada por

pessoas da comunidade, tendo como finalidade trabalhar pelo desenvolvimento da

agricultura  e da pecuária  e  pela  melhoria  das condições  de vida  e bem-estar  da

comunidade. A Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de Minas visa também,

a prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que beneficiem a comunidade, além de

representar a comunidade junto a instituições e órgãos públicos ou privados que de

alguma  forma,  possam  influir  na  vida  comunitária,  visando  à  satisfação  de



1253
____________________________________________________________________________

necessidades comuns.

A Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de Minas encontra-se em pleno e

regular funcionamento desde 1982, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  idôneas,  não  tendo  nenhum  tipo  de

remuneração, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros,

Antônio Silveira de Sá. As atividades dos diretores e dos conselheiros, bem como as

dos  associados,  são inteiramente  gratuitas,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de

qualquer lucro, gratificação ou vantagem. A entidade não faz distribuição de lucros,

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio.

Em caso de dissolução da associação, os bens remanescentes serão destinados a

outra  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.617/2013

Declara de utilidade pública a Associação Filhos de Maria, 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 Filhos de Maria, com sede

no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação:  A Associação  Filhos  de  Maria,  com  sede  no  Município  de  Montes

Claros,  é  uma  entidade  legalmente  constituída,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

filantrópico,  beneficente,  educativo,  social,  cultural  e  formador,  com  duração  por

tempo indeterminado.

A entidade  não  faz  distinção  de  raça,  cor,  idade,  sexo,  nacionalidade,  religião,
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convicção  política,  filosófica  ou  de  outra  natureza  no  desenvolvimento  de  suas

atividades e objetivos. Tem como finalidade a prestação de serviços, gratuitamente e

de  forma  permanente,  sem  distinção  de  clientela,  em  projetos  e  programas  de

assistência social, segundo o parágrafo único do art. 2º de seu estatuto.

A Associação  Filhos  de  Maria  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 de Montes Claros, vereador Valcir Soares Silva. A entidade não

remunera nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título a seus

diretores,  sócios,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes.  Também

não faz distribuição de dividendos nem de qualquer parcela de seu patrimônio ou de

suas rendas a título de lucro ou participação no resultado, como dispõe o art. 31 do

estatuto.

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, os bens remanescentes, após a

quitação de suas obrigações, serão destinados a entidade congênere, designada pela

Assembleia Geral, que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.935/2013, do deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Rádio  de  Muriaé  pelo  seu  aniversário  de  70  anos.  (-  À

Comissão de Transporte)

Nº 5.936/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na Companhia de

Missões Especiais de Polícia Militar, que atuaram na ocorrência na região do Bairro

Nova Contagem, em Contagem, que resultou na apreensão de dois adolescentes e

de aproximadamente 8,5kg de maconha, 22 pedras de  crack e uma pistola 765; e
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seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.937/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão da

Polícia Militar, que atuaram na ocorrência, em Patos de Minas, que resultou na prisão

de  uma  pessoa  e  na  apreensão  de  uma  balança  de  precisão,  material  para

embalagem de droga e 4kg de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.938/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de

Polícia Militar, que atuaram na ocorrência no Bairro Santo Inácio, em Montes Claros,

que  resultou  na  prisão  de  7  adultos  e  na  apreensão  de  uma  adolescente  e  de

R$223,26  em  dinheiro,  munições  e  45kg  de  maconha;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.939/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de

Polícia Militar, que atuaram na ocorrência em Sete Lagoas que resultou na prisão de

5  adultos  e  na  apreensão  de  um adolescente  e  de  um  revólver  calibre  38,  dois

revólveres  calibre  32,  uma pistola  calibre  380  contendo  15  cartuchos  intactos  do

mesmo  calibre,  6  balas  calibre  38,  11  balas  calibre  32,  11  frascos  contendo

substância  inalante,  30  frascos  de  loló,  5  tabletes  de  maconha,  8  papelotes  de

cocaína e R$300,00 em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo

relevante serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.940/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para instalar uma passarela na Rodovia MG-424,

próximo ao Distrito de Dr. Lund, no Município de Pedro Leopoldo.

Nº 5.941/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Comunicações pedido de providências para a manutenção, entre 19 e
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20 horas, do horário de transmissão obrigatória do programa de rádio A Voz do Brasil.

Nº 5.942/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizadas  as

seguintes  intervenções  nas  linhas  intermunicipais  que  atendem  o  Município  de

Igarapé:  extensão da  linha até  a  rodoviária  de  Igarapé;  ampliação do quadro  de

horários, especialmente nos horários de pico; melhoria das condições de segurança e

conforto  dos  veículos;  fiscalização  do  cumprimento  do  quadro  de  horários,  do

itinerário e das condições de segurança; revisão do preço das tarifas; e garantia da

presença de trocadores nos veículos.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Cabo

Júlio e Ivair Nogueira e outros.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Turismo,  da  Pessoa com  Deficiência,  de  Fiscalização Financeira,  de  Saúde e  de

Cultura e do deputado Glaycon Franco.

Questões de Ordem

O deputado Cabo Júlio - Presidente, falarei rapidamente, só para externar o meu

nojo por uma situação que aconteceu nos últimos dois, três dias. As redes sociais e a

televisão têm noticiado a filmagem de um assalto a um motociclista em São Paulo,

em que dois homens numa moto tentaram assaltar um segurança. Desceram da moto

armados com pistola, e um policial  militar  desceu do carro,  interveio no assalto e

baleou o bandido. Mas o que me causou nojo, presidente, é que as mesmas redes

sociais mostraram a ministra dos Direitos Humanos, Sra. Maria do Rosário, assistindo

a essa filmagem e chorando pelo bandido baleado. Queria dizer à ministra que houve

em Francisco Sá o caso de um agente de segurança prisional que foi vítima de uma

emboscada. Ele levava um bandido a um hospital em Francisco Sá, e um grupo de

bandidos armados, até de fuzis, balearam esse agente de segurança prisional, que

corre o risco de perder o braço, e não vi essa mesma ministra chorar pelo policial

baleado. Então, se a ideia da ministra de Direitos Humanos é chorar por causa de

bandido que tenta assaltar os outros e é baleado, queria levá-la ao presídio para ela

adotar um tanto de bandidos e levá-los para sua casa, porque nunca vi e não vejo
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manifestações da ministra chorando quando um policial perde a vida. Não vejo esses

pseudodefensores de direitos humanos dos bandidos serem defensores de direitos

humanos dos humanos direitos.  Não vejo  essas pessoas prestarem solidariedade

quando um policial morre ou é baleado. Então, presidente, fica o nosso repúdio e, na

condição de policial e deputado que sou, o meu nojo pelo papel dessa ministra, pelo

que ela fez, pelo desserviço que presta à sociedade, quando um bandido coloca uma

arma num cidadão e mata por R$5,00 ou por  causa de uma moto,  e o papel  do

governo  é  chorar.  Então,  que  a  ministra  adote  os  bandidos  que  estão  presos,

estupradores  e  assaltantes,  e  os  leve  para  sua casa.  É isso  que  ela  deve  estar

merecendo, presidente.

O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, pedi essa questão de ordem

para  comunicar  que  hoje,  aqui  em  Belo  Horizonte,  inicia-se  o  17º  Congresso

Brasileiro de Mastologia,  do qual  estaremos  fazendo parte.  É  triste  ver  os  dados

anuais  do  câncer  de  mama no  Brasil:  cerca  de  50 mil  novos  casos,  com 10 mil

pessoas que vão a óbito. Vimos também outro dado: 50% das mulheres acima dos 40

anos de idade ainda não têm acesso ao principal aliado do diagnóstico de câncer de

mama, que é a mamografia. Para esse vazio existencial, criamos um projeto de lei

que já foi sancionado pelo governo do Estado. Estamos implantando, neste mês, as

unidades móveis  oncológicas,  as  carretas  da  prevenção,  que levarão o  acesso à

mamografia  a  todos  os  municípios  mineiros.  Há  ainda  um  segundo  dado

importantíssimo, que me trouxe grande preocupação: hoje, 90% das mulheres que

são acometidas de câncer de mama não têm sua mama reconstruída. Já existe um

projeto de lei federal da deputada Maria Elvira desde 1999 que dá direito a todas as

pacientes  submetidas a tratamento de  câncer  a terem sua reconstrução mamária

efetivada. Mas é triste saber que, depois de 15 anos de lei, 90% das mulheres ainda

não reconstruíram sua mama e estão aguardando a cirurgia nas filas. Criamos um

projeto de lei, nesta Casa, que está pronto para ir  a Plenário - e espero que vá a

Plenário e seja sancionado pelo governo do Estado -, porque sabemos diretamente o

porquê de as pacientes não terem sua mama reconstruída. Recentemente houve uma

inovação dessa lei em Brasília determinando que a reconstrução de mama fosse feita

prioritariamente  e  imediatamente  após  o  tratamento  do  câncer,  salvo  alguns
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impedimentos técnicos. Mas quais são esses impedimentos técnicos? A falta de um

anestesista, um defeito no equipamento de anestesia ou uma equipe que não tem um

cirurgião  plástico  treinado  para  fazer  a  cirurgia,  tudo isso  é  impedimento  técnico.

Então as pacientes continuarão sem suas mamas reconstruídas. Essa lei não trouxe

nenhuma  inovação  e  não  cria  critérios  para  que  a  mama  seja  reconstruída  de

imediato.  É  preciso  definir  os  impedimentos técnicos no  prontuário  da  paciente  e

dizer: “Sua mama não será reconstruída porque não temos um cirurgião plástico na

equipe,  porque  a  remuneração  não  estimula  o  cirurgião  a  fazer  a  reconstrução

mamária ou porque a prótese custa um preço, e o SUS paga só a metade”. É preciso

haver clareza nas leis, para que sejam feitas para trazer benefícios às pessoas. Há

um projeto de lei aqui, na Assembleia, que verdadeiramente garantirá que todas as

pacientes  portadoras  de  câncer  de  mama  tenham  sua  mama  reconstruída

imediatamente,  mas é preciso colocar  os  impedimentos técnicos no prontuário da

paciente - e esse é o objeto de minha lei -, para que busque o serviço que fará a

reconstrução imediatamente. Sr. Presidente, gostaria de deixar esta triste notícia: as

pessoas ainda estão sofrendo com leis que existem há anos, mas que não trazem

nenhum benefício à população.

O deputado Rogério Correia - Presidente, em primeiro lugar, queria comunicar a V.

Exa., aos policiais civis que nos acompanham, desde agosto, acampados aqui, na

Assembleia, e aos agentes penitenciários que o nosso Bloco Minas sem Censura,

após  acordo  feito  com  a  Polícia  Civil,  por  intermédio  do  Sindipol  e  de  outros

sindicatos,  está  pronto  para  votar  hoje  o  projeto  de  lei  que  dissemos  estar  em

obstrução.  Estamos  aptos  a  votar,  com os  companheiros,  o  projeto  de  lei,  claro,

apresentando, a pedido do sindicato, as 26 emendas mostrando que o projeto não

era o ideal. Pelo menos isso garantirá conquistas para os policiais civis, que estão de

parabéns por sua luta. Queria informar também, presidente,  que hoje tivemos,  na

porta  da  Assembleia  Legislativa,  uma  assembleia  do  setor  de  saúde  pública.

Novamente  eles  começam  a  fazer  uma  mobilização,  porque  foi  anunciado  pelo

governo reajuste zero para o conjunto do serviço público neste ano. Os professores e

trabalhadores  da  educação  estão  chegando  agora,  às  14  horas,  na  Assembleia

Legislativa, e irão substituir - vamos dizer assim - os servidores da Polícia Civil. Eles
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ficaram acampados em frente à residência do governador por 47 dias. E o governador

entrou e saiu, entrou e saiu, mas não chamou nenhum professor nem as lideranças

para entrar no palácio e saber o que está mal nas escolas públicas de Minas. Ignorou

a educação pública e fingiu que não existia o movimento dos professores. Então, eles

estão  transferindo  o  acampamento  em  frente  à  residência  do  governador  para  a

Assembleia Legislativa. Conclamo os deputados de todos os partidos a receber bem

as professoras que vieram reivindicar. Aliás, ontem foi o Dia do Professor, e recebê-

los  bem  na  Assembleia  Legislativa  significa  também  dar  atenção  às  suas

reivindicações. Não sei se vocês sabem, mas em Minas Gerais uma professora vale a

metade do que vale um presidiário, o governo gasta com um preso por mês mais do

que paga a uma professora. Essa, infelizmente, é a situação da educação no Estado

de Minas Gerais. Por fim, gostaria de falar da minha preocupação com o quadro de

Minas Gerais. Já venho alertando para isso há muito tempo, o governo vem falando

muitas  mentiras  na  televisão,  dizendo  que  Minas  está  bem,  que  tem  choque  de

gestão, déficit zero, PIB da China, que tem servidor satisfeito e professora rindo à toa,

que os agentes penitenciários,  que sofrem com os  presidiários,  também recebem

bem, que a Polícia Civil está bem e os dados da segurança melhoram. São mentiras,

uma atrás da outra, na televisão, o Estado de Minas Gerais é a oitava maravilha do

mundo, o Brasil vai mal, mas em Minas vai tudo bem, segundo eles. Como tudo é

escondido  pela  irmã  do  senador,  que  controla  financeiramente  todas  as  verbas

publicitárias em Minas Gerais, venho alertando que isso não é verdade. E hoje vi dois

dados preocupantes. O jornal  Hoje em Dia  traz dados da Fiemg e do CDL, pelos

quais o comércio de Minas está em ritmo lento. Em 12 meses o Estado de Minas teve

avanço de 7,3% da receita nominal das vendas, a menor variação do País. Minas

está, portanto, com o pior índice de comércio no Brasil  nesses últimos 12 meses.

Para se ter ideia, em Roraima o aumento no comércio foi de 20%. Portanto, Minas vai

mal no item serviços e comércio. E Minas deverá ter a menor expansão do País em

2013. Então, o “pibinho” do Aecinho, que é muito pequenininho, foi pequeno no ano

passado. Quero apenas dizer que o “pibinho” do Aecinho continua tão pequenininho

quanto no ano passado. E pergunto: onde está o PIB da China? Onde está o choque

de gestão? Onde está o déficit zero? Está aí o governo endividado e os servidores
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públicos sofrendo com o choque de gestão do governo. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, estamos convictos da necessidade de

unirmos esforços e votar o projeto de lei que trata da Polícia Civil. Estamos reunindo

os esforços de toda a bancada para votá-lo e, assim, dar a resposta que a Polícia

Civil  tem esperado desta Casa.  Vamos tentar  votar  hoje ainda.  Vamos fazer  uma

tentativa de nos reunirmos depois do pinga-fogo para a votação, e queria pedir aos

deputados  que  estão  em  gabinete  que  se  mantivessem  na  Casa,  e  que  as

assessorias convocassem seus deputados e os cientificassem da nossa pretensão.

Mas quero fazer uma ressalva muito importante. Estamos nos mobilizando para que,

na próxima semana, com toda certeza, tenhamos quórum para a votação. Isso já está

sendo mobilizado,  e  é  uma garantia  para  a  próxima terça-feira,  em  uma reunião

extraordinária. E, para finalizar, acredito que exista mais de um estado na visão de

muitos  mineiros.  Claro  que existe.  O  estado em que moro é  totalmente  diferente

desse a que o deputado Rogério Correia se referiu. Moro em outro estado muito bem

administrado.  Moro num estado sério,  competente e,  claro,  com os problemas de

todos os estados do Brasil, como reflexo da má distribuição dos recursos públicos,

concentrados  exclusivamente  em  Brasília.  Se  Brasília  não  vai  bem,  os  estados

sofrem com a má gestão. Agradeço o carinho, a recepção que os senhores nos dão.

Diante desse carinho que nos dão, faremos diferente. Vamos votar para ajudar. Antes

quero  agradecer  essas  manifestações  carinhosas,  calorosas.  Se  não

compartilharmos  todas  as  ideias,  se  não  as  discutirmos,  prevalecerão  apenas

algumas delas. Moro em um estado diferente do estado mencionado pelo deputado

Rogério Correia. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero prestar

minha solidariedade à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e afirmar que, embora

eu  seja  o  único  representante  da  minha  bancada  aqui  no  Parlamento,  estou  à

disposição  para  aprovar  o  projeto,  desde  que  o  coletivo  dos  deputados  esteja

presente. Espero que isso ocorra ainda na tarde de hoje.

Peço a atenção de todos os presentes, de todos aqueles que nos acompanham,
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porque o assunto que trago aqui hoje diz respeito à cidade de Belo Horizonte. Alguns

de nós não são cidadãos belo-horizontinos, mas aqui residem e estão sujeitos à sua

administração.  Há um ano,  o  prefeito  de  Belo  Horizonte  foi  à  imprensa anunciar,

quando estávamos próximos do período das chuvas, que nós, cidadãos, deveríamos

torcer  para  que  a  chuva  não  viesse  conforme  anunciado,  o  que  representava

periculosidade.  Naquele  momento,  tal  anúncio  me  causou  estranheza  e  revolta,

porque torcer, no meu entendimento, é para um clube de futebol, para o Atlético, para

o Cruzeiro, para o América, para o Flamengo, enfim, para qualquer time. O prefeito

torcer para que a chuva não venha é um ato de irresponsabilidade.

Pior ainda foi o que ele anunciou há poucos dias. Com orgulho, fazendo apologia,

falou que Belo  Horizonte  finalmente  estava preparada para  o período de chuvas.

Numa relação extremamente paradoxal, falou em enchentes. Ora, se a cidade está

preparada para o período de chuvas, não pode haver enchentes.

Além disso, afirmou categoricamente que uma das principais ações seria proibir o

trânsito de pedestres e de veículos em várias vias da cidade. Fiquei surpreso. Que

política pública fantástica! Que responsabilidade! Deveria tratar do problema na sua

gênese, na sua origem. Quando vierem as chuvas, poderemos nós, que já estamos

sujeitos a um problema crônico de mobilidade urbana, ter tolhido o direito de passar

por algumas vias.

Lembro às pessoas que passam pela Av. Prudente de Morais que, até há cerca de

um mês, havia ali uma placa sinalizando que estava havendo obra - para minimizar

os impactos das chuvas - por meio de empréstimo. Aquela placa ficou ali por mais de

um ano. Não vimos um só homem trabalhando. A alegação da prefeitura, para não

fazer aquela obra, foi que não haveria recursos. Todavia, a placa lá permaneceu.

Fazendo  um  exercício  de  futurologia,  tendo  à  vista  a  mente  prodigiosa,  a

inteligência de quem inventou essa política pública de combate às chuvas, fico aqui

pensando. Se o prefeito de Belo Horizonte fosse governador do Estado, tendo em

vista as brigas que ocorreram no Estádio Independência, no último jogo entre Atlético

e Cruzeiro, acredito que, com sua genialidade, ele teria dado uma solução. E qual

seria ela? Proibir jogo, certamente. Se fosse ele o presidente da República, diante

das vidas que estão sendo ceifadas nas rodovias federais, talvez, por analogia, ele
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tomasse a decisão de proibir o uso de rodovias.

Ora, quero lembrar a todos os presentes e àqueles que me escutam: hoje, todos os

principais meios de comunicação anunciam o risco de pancadas de chuvas em Belo

Horizonte. Então, diante da omissão, da incompetência e da inoperância,  por  não

fazerem políticas públicas, foi anunciado que, possivelmente, teremos vias fechadas.

O trânsito já está ruim e deve piorar  ainda mais.  E,  numa medida extremamente

paradoxal,  o prefeito de Belo Horizonte quer construir um centro administrativo no

Bairro da Lagoinha. Um centro administrativo! O valor de R$1.000.000.000,00 poderá

ser  gasto  para  construir  o  castelo,  a  "Lacerlândia".  Enquanto  isso,  temos

necessidades de outras tantas políticas públicas.

Quero lembrá-los das diferenças imensas de um centro administrativo para outro.

Quando o Centro Administrativo foi construído no Vetor Norte da cidade, não houve

uma única  desapropriação.  Houve  investimento  em  mobilidade  urbana,  na  Linha

Verde, que nos remete ao Aeroporto Internacional de Confins.

Já na Lagoinha, o trânsito é caótico, e vai haver desapropriação. Querem colocar lá

mais 7 mil pessoas diariamente.

Concederei  aparte  ao  nobre  companheiro  deputado  Rogério  Correia.  Deputado

Rogério Correia, só lembrando, Belo Horizonte está com a obra do Hospital Municipal

do Barreiro paralisada, e o orçamento é participativo, e participativo digital. Há várias

e várias obras paradas. Há alguns dias, por pouco, teríamos a interrupção da coleta

de lixo na cidade por falta, segundo o prefeito, de recursos para pagar esse serviço.

Mas  insistem,  fervorosamente,  em  fazer  o  centro  administrativo  de

R$1.000.000.000,00.

O  deputado Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado Fred  Costa,  serei  breve.

Quero parabenizá-lo por trazer  o assunto de Belo Horizonte aqui.  Às vezes, nem

trago muito assuntos de Belo Horizonte aqui - se bem que, agora, posso falar mais à

vontade. Felizmente, o PT não tem mais nada a ver com essa prefeitura. Digo isso - e

falo com mais tranquilidade agora - porque V. Exa. sabe que não apoiei esse prefeito

em  momento  algum.  Quando  o  PT  apoiou  o  deputado  Marcio  Lacerda  e  fez

dobradinha com ele, eu até mesmo fui dissidente do PT na época e falei: "Não o

apoio". Eu já sabia o que viria depois. Esse prefeito não tem sensibilidade nem um
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programa para Belo Horizonte e não merece apoio de um partido popular.

V. Exa. coloca a questão muito bem agora. Eu iria perguntar exatamente isso. Se

ele quer fazer a "Brasilinha" dele, imitando a "Brasilinha" do Aecinho, que já foi um

desastre - mas, isso não é o caso agora -,  por que vai fazer uma “Brasilinha” no

Bonfim, onde há todas aquelas moradias antigas e comércio? Ele vai desapropriar as

pessoas no Bairro  Bonfim? Por  que ele  não utiliza  esse recurso  para  terminar  o

Hospital  do  Barreiro,  que,  na  cara  de  pau,  prometeu  para  Belo  Horizonte  que

concluiria? E, até hoje, nada de Hospital do Barreiro. É um quebra e desquebra, se é

que se pode dizer assim. As obras do BRT foram uma “gastança” de dinheiro!

Fico até pensando quais empreiteiras estão ganhando dinheiro com isso e quais

pretendem ganhar dinheiro com o Bonfim. Não é possível essa atitude da Prefeitura.

Deputado Fred Costa, permita-me, no seu tempo, cobrar do prefeito uma coisa que

me é muito cara, porque é o local onde fui criado. Cadê a Pracinha São Vicente?

Como V.  Exa. disse, ela saiu do orçamento participativo na Regional  Noroeste. O

trânsito é cabuloso para as pessoas que estão na região Noroeste. Não vemos nada,

e o caos está lá.

Parabéns.  Muito  obrigado  por  ter  abordado  esse assunto.  Temos  de  cobrar  as

promessas não cumpridas do prefeito. Parabéns, deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Deputado Rogério Correia, agradeço-lhe as palavras. V.

Exa. sabe que não sou do PT. Teço críticas, quando acho que merecem, tanto ao

presidente Lula quanto à atual presidenta, Dilma, mas devo elogiá-los também. Uma

coisa não posso criticar: a interlocução existe. Quero citar o exemplo da proposta da

praça de pedágio entre Belo Horizonte e Nova Lima. Fui recebido nove vezes na

ANTT até que propuseram nova licitação com a mudança da praça de pedágio. Em

Belo Horizonte já pedimos quatro vezes, em três audiências públicas e pessoalmente

- eu e o coletivo dos moradores -, e não conseguimos ser recebidos pelo prefeito

Márcio Lacerda. Sabe o que ele fala, deputado Rogério Correia? “Quem é contrário à

obra  é  oportunista”.  Agora,  ser  contrário  é  ser  oportunista?  Eles  querem

parlamentares que só digam amém. Não querem parlamentares que tenham qualquer

tipo  de  crítica,  mesmo  construtivas,  procurando  garantir  o  bom  uso  do  dinheiro

público.
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Ora, quem esteve ou está nos Bairros da Lagoinha e do Bonfim sabe a história da

localidade e que 70% dos que lá residem são idosos.  A história  dos bairros está

relacionada com a cultura da cidade. Pior do que isso, haverá impacto no trânsito, o

que piorará sobremaneira o acesso de todos os que chegam ou saem do Centro,

desde o Vetor Norte, passando por toda a região.

Quero  aproveitar  o  momento  para  externar  não  só  a  minha  indignação  como

parlamentar, mas a indignação de qualquer cidadão belo-horizontino que tenha essa

oportunidade. Se perguntarem ao morador da Lagoinha qual é a prioridade, tenho

certeza de que afirmará que é a revitalização do bairro, e não o centro administrativo.

Se  perguntarem  a  qualquer  morador  de  Belo  Horizonte  se  prefere  gastar

aproximadamente  R$1.000.000.000,00  com  o  centro  administrativo  ou  com

educação,  saúde,  mobilidade  ou  segurança,  com  certeza,  ele  não  escolherá  a

primeira opção.  Qualquer  outra política pública é prioridade em relação ao centro

administrativo na região da Lagoinha.

Lembro ainda que fui  vereador  em Belo  Horizonte  e,  quando estava saindo da

câmara dos vereadores para começar a exercer meu mandato de deputado, o próprio

prefeito Márcio Lacerda enviou àquela casa um projeto de lei vendendo quase uma

centena de imóveis. Portanto, a justificativa de que a Prefeitura de Belo Horizonte não

possui imóveis, acredito ser mais uma inverdade para com o povo de Belo Horizonte.

Priorizar o centro administrativo, a “Lacerlândia”, não é priorizar o que a população

belo-horizontina deseja.

Já  que  tenho  ainda  1  minuto,  quero  externar  minha  opinião  em  relação  ao

tratamento que os profissionais da segurança têm recebido no Brasil, de forma geral.

Infelizmente as Polícias Militar e Civil  têm sido execradas quando exercem suas

funções,  sobretudo  por  movimentos  sociais  organizados,  que  cobram  que  eles

cumpram os direitos humanos. Quero externar sem hesitar: para mim as Polícias Civil

e Militar de Minas Gerais devem trabalhar como vêm trabalhando, com seriedade e

eficácia, porque têm que se fazer, sim, respeitadas pelos bandidos e por aqueles que

promovem a desordem.

Parabéns, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Espero que hoje entrem num

acordo. Estarei aqui à disposição para votar o projeto que se encontra na pauta.
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Agradeço a atenção, presidente. Dessa forma, finalizo minha participação.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  queremos

cumprimentar os companheiros da Polícia Civil  que se encontram nas galerias da

Assembleia; o Dr. Ronaldo, em cuja pessoa cumprimento o Sindepominas; o Denílson

Martins, em cuja pessoa cumprimento o Sindpol; e os dirigentes José Maria de Paula

e Antônio Marques Pereira. Queremos cumprimentar a todas as companheiras e a

todos os companheiros da Polícia Civil de Minas Gerais.

Sr. Presidente, serei breve, até porque o assunto que me trouxe na verdade deveria

ser  tratado  quando  da  matéria  que  deverá  ser  votada.  Apresentamos  já  um

requerimento. É até bom esclarecer aos companheiros que vêm a esta Casa na data

de hoje  acompanhar  um processo de votação que o Plenário  funciona,  conforme

determina o Regimento Interno, por fases. Das 14h15min às 15h30min, ocorre o que

chamamos de pinga-fogo, momento em que os deputados ocupam a tribuna para

falar do que entendem ser apropriado ou importante, sob sua óptica. Vencida essa

fase, passaremos à apreciação das matérias constantes na pauta. É apenas para

orientar os companheiros que estão acompanhando o processo de votação.

Temos  dois  projetos  importantíssimos  na  data  de  hoje,  e  esperamos  votá-los,

deputado Vanderlei Miranda. O primeiro é o PLC nº 23, de que tive oportunidade de

ser  relator  na  Comissão de Segurança Pública.  Sempre orientei  os  policiais  civis

sobre  as  armadilhas  que  o  projeto  tinha  e  sobre  o  que  poderíamos  fazer  para

aperfeiçoá-lo e ajudar  a melhorá-lo.  Como relator,  encampamos 28 emendas, das

quais 20 foram acolhidas no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira. Que

emendas são essas? São emendas que aperfeiçoaram o projeto e vieram até a não

permitir  remissões  de  direitos  já  adquiridos  pelos  policiais  civis,  na  forma  do

regulamento, como o governo mandou em sua forma original. A todo momento alertei

os  policiais  civis  do  perigo  que  é  remeter  esse  tipo  de  direito  na  forma  do

regulamento. Por exemplo, direito das mulheres - amamentação, licença-maternidade

- estava previsto para remissão na forma do regulamento. Onde está a gravidade, o
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perigo dessa remissão? Quando se fala em regulamento, é a chefia da própria polícia

que vai regulamentar. Ainda tínhamos uma remissão da carga horária dos policiais

civis,  na  Lei  Complementar  nº  84,  da  qual  tive  a  satisfação de ser  relator,  ainda

quando o projeto era o PLC 58, em 2005. Não podemos permitir que a carga horária

definida em lei, que custou a ser aprovada, seja remetida na forma do regulamento.

Por quê? Porque assim, na chefia da Polícia Civil, alguns dos chefes, talvez, em um

determinado momento, poderiam enlouquecer e falar em mudar a carga horária que é

de 40 horas para 50 ou para 60, porque estão precisando.

Há um risco de evitarmos estas expressões no PLC 23 -  a carga horária e as

gratificações garantidas em lei. Vimos no projeto erros gravíssimos fazendo remissão

na forma do regulamento. Então, tivemos o zelo de colocar na forma da lei;  e, no

máximo, quando a questão não era tão importante, de colocá-la para remissão na

forma do decreto, que é feito pelo governo, e não pela chefia da polícia. Quem irá

assinar o decreto será o governo. Então, tivemos esse zelo, durante a tramitação do

projeto.

O projeto ainda não contempla aquilo que os policiais  civis desejam. Há alguns

avanços,  há  a  promoção  por  oito  anos  de  serviço,  o  cumprimento  do  período

probatório  que  sairá  da  classe  1  para  a  2  dos  delegados  de  polícia,  e  outras

demandas. Incluímos também no projeto que o PLC 41 fosse rejeitado e que o abono

permanência já constasse no PLC 23, ficando no corpo de uma única lei dos policiais

civis.

O abono permanência tem vantagens para a administração da Polícia Civil e para o

servidor, e há um dispositivo na lei que fala que o servidor é quem vai optar se quer

ou não. Essa é uma decisão do servidor, ou seja, se ele completou 30 anos para a

sua aposentadoria voluntária,  20 anos de natureza estritamente policial  e 10 anos

averbado fora, poderá optar por ficar mais cinco anos, com o abono permanência.

Qual a vantagem do abono permanência? Primeira vantagem: vai ganhar um terço

a  mais,  permanecendo  na  Polícia  Civil;  segunda  vantagem:  terá  condição  de

progredir  na carreira  e ter  uma aposentadoria  melhor,  e a  administração terá um

efetivo policial de que tanto necessita hoje. Esses pontos são os avanços, mas ainda

podemos aperfeiçoar e melhorar o projeto.



1267
____________________________________________________________________________

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Agradeço a V. Exa., deputado Sargento

Rodrigues, pelo aparte, parabenizando-o por, mais uma vez, usar a tribuna de forma

bastante proveitosa, assim como têm sido as suas intervenções nesta Casa.

Para complementar o que V. Exa. disse na abertura da sua fala, muitas vezes as

pessoas que estão acompanhando de longe o que se passa no Plenário desta Casa

não entendem que um projeto é resultado de exaustivas negociações, de trabalho

das comissões temáticas. Digo isso porque recentemente recebi um  e-mail de uma

pessoa  que  cobrava  a  minha  presença  neste  Plenário,  numa  dessas  tardes,

considerando que, assim como muitos daqui, sou um dos deputados mais presentes.

Disse a ela,  naquela oportunidade,  que estava onde ela,  sinceramente creio,  não

gostaria de estar: acompanhando a minha esposa numa cirurgia. Mas, não entendeu

ela  que,  naquele  momento,  a  minha  presença  neste  Plenário  não  mudaria

absolutamente nada em relação ao projeto, principalmente dos servidores da Polícia

Civil, mesmo porque ele já estava sendo tratado e ajustado.

Eu, como vice-líder do Bloco Minas Sem Censura, tenho dado irrestrito apoio às

reivindicações dos servidores, especialmente os da Polícia Civil. O que estou falando

aqui não é nenhuma novidade.

Agora há em pauta também o Projeto 4.040, dos agentes penitenciários, que está

na pauta e que vai também depender de uma atenção muito especial desta Casa,

assim com aconteceu no passado, quando, numa canetada só, o antigo secretário de

Defesa Social colocou mais de 300 agentes penitenciários na rua. Na época, V. Exa.

se lembra muito bem de que compramos uma briga nesta Casa e conseguimos voltar

com os 300, depois de exaustivas negociações.

Portanto quero dizer, e falava ao Denílson, lá fora, o que estou falando aqui agora,

que muitas vezes as pessoas que estão acompanhando de longe não conseguem

entender que o projeto, quando chega ao Plenário, já chega depois de exaustiva luta.

É uma batalha para ajustar os pontos de interesse a fim de que a categoria ou as

categorias  sejam plenamente atendidas ou  contempladas  próximo do que seria  o

ideal. Tenho certeza de que, da forma como está avançando, ainda que não seja o

ideal,  é  o mais  possível  do  real  a que chegaremos,  principalmente  nós  do Bloco

Minas sem Censura, composto por PMDB, PT, PRB, e também V. Exa., que, embora
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não participe desse bloco, tem sido um ardoroso defensor das causas dos servidores

públicos nesta Casa. Por essa razão quis fazer esta intervenção, tomando parte do

seu precioso tempo, mas para deixar bem claro o que V. Exa. explanou tão bem na

abertura da sua fala.

Assim, quero crer que os que agora acompanham os trabalhos pela TV Assembleia

e têm interesse nessa matéria vão entender o motivo pelo qual muitas vezes o projeto

não é votado em tal dia. Isso ocorre porque ele ainda está em fase de ajustes lá fora

para chegar  aqui  atendendo,  como eu disse,  se não o ideal,  pelo menos o mais

próximo possível do real. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  a  V.  Exa.  o  empenho  e  o  apoio.

Lembrou V.  Exa.  um detalhe muito  importante.  O ex-secretário  de  Defesa Social,

Maurício de Oliveira Campos Júnior, que dizia aos quatros cantos do Estado que era

professor  de  processo  penal  da  PUC  Minas,  envergonhou-nos  como  secretário

quando demitiu, sem obedecer ao devido processo legal e ao direito a ampla defesa e

ao contraditório os agentes penitenciários contratados. Não dou conta de suavizar as

palavras, pois não é do feitio deste deputado. Batemos nessa tecla exaustivamente,

eu e V. Exa., até que o último agente contratado fosse reintegrado aos quadros da

defesa  social.  Não  economizamos,  aliás,  palavras  para  esse moço  que  dizia  ser

professor de processo penal. Talvez tenha fugido à aula, quando do seu curso de

direito, para não saber que todo procedimento administrativo deve obedecer ao direito

à ampla defesa e ao contraditório.

Quero, presidente, finalizando o assunto, dizer aos companheiros da Polícia Civil

que há uma emenda que vamos continuar perseguindo nesse projeto para que não

paire dúvida nenhuma sobre a questão. Da última vez que vim à tribuna, até comentei

isso com o Denílson e com o Toninho, recebi um e-mail malcriado de uma delegada

de polícia que entrou ontem na Polícia Civil, foi nomeada no dia 14 de março, dizendo

que eu estava aqui pregando a divisão. Pelo contrário. Pregamos foi a união agora.

Quem está querendo defender o subsídio só para delegado não é a base. Ela não

defende  e  nem  faz  isso.  Isso  seria  um  tiro  no  pé  porque  não  se  constrói  uma

instituição formada só pela cúpula. Foi isso que eu disse aqui e repito. Disse a ela,

vou repetir de novo da tribuna: Sra. Delegada, a senhora entrou ontem na polícia,
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portanto não conhece chão de fábrica, como muitos companheiros da Polícia Civil,

que já deram a vida em nome da instituição, já entraram em centenas de trocas de

tiro, já prenderam bandidos perigosos para fazer a Polícia Civil acontecer na prática.

Disse  ainda  desta  tribuna  que  o  longa  manus do  delegado  é  o  escrivão,  o

investigador de polícia. Portanto, a base da Polícia Civil não pode ser aviltada, violada

e desrespeitada por aqueles que estão “chegando ontem”, como dizia o trocadilho

feito pelo hoje deputado federal e ex-jogador de futebol Romário: o cidadão acaba de

chegar e já quer sentar na janela do ônibus. Em vez de começar pelo chão de fábrica,

ter um pouco mais de humildade, já quer estar por cima. Vou fazer diferente. Não vou

declinar o nome dela porque já respondemos pela mesma via, mas quero lembrá-la

de que, muito antes de ela sequer fazer inscrição na Polícia Civil, eu já estava aqui

defendendo a Polícia Civil  de Minas Gerais e aprovando leis. Não é com discurso

furado nem com demagogia.

E mais, a mesma delegada ainda foi convocada no quadro de excedentes por um

esforço deste deputado. É triste virmos dizer isso desta forma, mas não podemos

deixar de falar.

Para concluir, quero dizer que existe uma emenda nesse projeto da Polícia Civil,

deputado  Vanderlei  Miranda,  para  cuja  aprovação  precisamos  fazer  um  esforço

máximo.  Se  não  a  aprovarmos  hoje,  depois  do  pinga-fogo,  gostaria  que  a

reapresentássemos.  Devemos  insistir  nessa emenda,  que prevê vincular  a  menor

remuneração do policial  civil  à maior.  Essa emenda é primordial  para a base não

tomar uma puxada de tapete amanhã. Se o governador Anastasia tiver juízo - e tenho

a certeza de que ele deve ter -, não cometerá o suicídio de apartar a Polícia Civil,

separar ou assolar o fosso que separa a base da cúpula, pagando a um o subsídio e

pagando a base de outra forma. Seria a pior coisa que a Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais poderia fazer. Indaguei a vários delegados mais antigos, o Dr. Ronaldo,

o Dr. Chedid: quanto tempo os senhores levaram para chegar a delegado-geral de

polícia? No mínimo, 20 anos. Agora, esse cidadão chegou ontem. Ele não acabou o

probatório e já quer dar ordens na Polícia Civil.

Isso serve para qualquer um, não só para o delegado. Se o investigador chegou

ontem, se é o escrivão ou o perito, isso é algo nosso de polícia. Isso está na nossa
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essência. Não se constrói uma instituição pública sem que o caboclo não conheça o

chão  de  fábrica,  sem  que  ele  não  pague  seu  tributo,  sem  que  ele  não  dê  sua

contribuição.  Por  que  o  cidadão,  quando  passa  no  concurso,  seja  para  juiz  ou

promotor, vai para a ponta do Estado? Porque ele deve pagar seu tributo. É lá que ele

deve pagá-lo a fim de conhecer o chão da fábrica. Então, por esses companheiros

que já quebraram pedra por uma ou duas décadas na Polícia Civil, temos um enorme

respeito e admiração.

Vocês não podem permitir  essa cisão.  Se a Polícia Civil  quiser  sair  mais unida

desse projeto,  deve unir  as  cinco carreiras:  investigador,  perito,  escrivão,  médico-

legista  e  delegado  de  polícia.  Não  deve  haver  uma  parte  achando:  “somos  o

mandatário, escolhemos a forma de receber, ditamos as regras e não precisamos do

resto”.  Precisam sim.  O coronel  não é  coronel  sem soldado,  porque coronel  não

existe sem tropa. O delegado-geral de polícia não existe sem seus braços longos,

sem o investigador,  sem o perito,  sem o escrivão de polícia.  É necessário que a

Polícia Civil busque a união para aprovar o projeto. Quero fazer um apelo, deputado

Vanderlei Miranda, a V. Exa. e aos demais colegas deputados. Precisamos aprovar

uma emenda nesse projeto para que a menor renumeração esteja vinculada à maior

remuneração. Então, são essas as nossas considerações.

Quero apenas agradecer, Sr. Presidente, e dizer que também tive a grata satisfação

de ser o relator do Projeto de Lei nº 4.040. Também hoje as galerias estão ocupadas

pelos agentes penitenciários. Como relator, demos o parecer favorável e esperamos,

na  data  de  hoje...  Apenas,  Sr.  Presidente,  quero  comunicar  aos  deputados  que

aportei  um  requerimento  na  Mesa  com  entendimento  para  que  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23 e o Projeto de Lei nº 4.040 possam ser apreciados em primeiro

lugar, quando iniciarmos a votação.

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas da Polícia Civil e

agentes  penitenciários,  em  primeiro  lugar,  precisamos  explicar  que  a  Assembleia

hoje, dos 71 deputados, tem 39 deputados que registraram sua presença. Para votar

ambos os projetos, precisamos de 39 votos “sim”. Não há como colocar em votação o

projeto e conseguir 39 votos “sim” estando presentes 39 deputados. Correremos o
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risco de não atingir o quórum e ter o projeto prejudicado. Então, isso é matemático.

Preciso explicar aos colegas que o projeto não será votado hoje porque, para votar

um projeto em que precisamos de, pelo menos, 39 votos, deveríamos ter pelo menos

50 deputados presentes. Então esse é um fato matemático, e estou aqui fazendo a

minha parte. Essa é a primeira coisa.

A segunda coisa que gostaria de falar é que já briguei com todo o mundo que tinha

de  brigar  pelos  interesses  da  Polícia  Civil;  os  presidentes  das  entidades

acompanharam.

Deputado João Leite, quero fazer um reparo na fala de um deputado que esteve na

tribuna falando da prefeitura. Não tenho procuração para falar em nome do prefeito

de Belo Horizonte,  não sou do PSB e não me atrevo a isso,  mas há uma coisa

faltando na política,  que é  a  tal  da  coerência.  O  cidadão assoma à  tribuna para

defender a construção do centro administrativo que custou R$2.000.000.000,00, mas

o mesmo cidadão que vem aqui defender a construção do centro administrativo de

quase  R$3.000.000.000,00  é  contra  a  construção  do  centro  administrativo  na

Lagoinha. Ou é a favor dos dois ou é contra os dois. Não pode ser aquela política por

conveniência. Falta coerência quando alguém pronuncia aqui esse tipo de fala, talvez

seja para aproveitar a galeria cheia ou a TV Assembleia. Precisamos ter coerência.

E  depois  o  cidadão  vem  falar  de  alagamento.  Bom  seria  se  tivéssemos  uma

máquina ou um computador para darmos um comando para não chover. Deputado

João Leite, bom seria, mas isso não é possível. Às vezes o cidadão precisa sair da

Zona Sul, da Savassi, do lugar que não alaga, e andar pelo Barreiro, pela região do

Tirol, onde alaga toda vez que chove, e ver o tamanho da bacia de contenção feita

nesse lugar. ”Ah, mas o povo não vai ver!” Deputados, existe um tipo de obra que

ninguém  gosta  de  ver.  Obra  de  saneamento  ninguém  gosta  de  ver  porque  não

aparece. O povo gosta de construção da terra para cima; da terra para baixo ninguém

gosta. Aí ninguém vai ver a bacia de contenção.

Repito,  não  tenho  procuração,  mas  digo  que  ser  oposição  ou  situação  por

conveniência é muito fácil. Fazer o discurso de acordo com o palanque ou então fazer

o discurso para atacar aqui e negociar lá embaixo. Via isso na câmara municipal. Via

vereador  “descendo  o  cacete”  no  prefeito  e,  quando  acabava  de  falar,  ia  até  o
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secretário de Governo pedir cargos: “Eu paro de falar, se me der cargos”. A política

precisa ter  coerência. Por mais que seja justo governarmos juntos, precisamos ter

coerência.

Vamos analisar a situação do Bairro Lagoinha. Com todo o respeito aos moradores

tradicionais do bairro,  mas o que é a Lagoinha hoje? Lá virou uma “cracolândia”,

todos os policiais sabem disso, tráfico de drogas e prostituição. Essa é a realidade.

Obviamente o bairro precisa ser revitalizado e modernizado. Agora, levar um centro

administrativo?

Deputado Duarte Bechir, vejam a bagunça - para não usar outro nome - que existe

em Belo Horizonte hoje. Vejam a realidade atual: a Secretaria da Prefeitura fica na

Avenida Afonso Pena, nº 1.212; o cidadão quer ir à Secretaria de Meio Ambiente, vai

à Afonso Pena nº 1.212, e dizem a ele que não é lá, é na Afonso Pena, nº 4.000. O

cidadão sobe mais uns oito quarteirões e chega ao local. Deputado Duarte Bechir, daí

o cidadão vai à Afonso Pena, nº 4.000, procurando a Secretaria de Meio Ambiente e

achando que a Secretaria de Finanças também fica lá, mas então dizem a ele que

não, que ela fica na Rua Espírito Santo. Cada órgão fica em um lugar. O cidadão vai

para  lá  e para  cá  procurando.  A ideia  de  colocar  tudo em um lugar  só facilita  o

gerenciamento, traz economia para os cofres públicos e facilidades para o cidadão.

Para o cidadão que anda de carro novo, zero, para lá e para cá, é fácil criticar.

Ganhou dinheiro quem ficou sabendo que o centro administrativo seria no Vetor

Norte de Belo Horizonte. Houve pessoas que compraram lotes e mais lotes, que se

valorizaram em 1.000%. As casas em volta da Cidade Administrativa se valorizaram

em até 1.000%. A região da Lagoinha precisa ser valorizada e revitalizada.

Falando das chuvas, gostaria que fossem ver as bacias de contenção. Moro no

Barreiro e sei o que acontece quando chove lá. Às vezes o cidadão não sabe nem

onde fica o Barreiro e vem falar de chuva. Vá ver a obra de contenção.

E, mais do que isso, para terminar minha fala sobre a prefeitura: o prefeito foi bem

avaliado, e ninguém pode achar ou dizer que acha isso ou aquilo.

Não  adianta  acharmos nada,  porque  quem fala  é  a  urna.  O cidadão ganhou a

eleição, e não há terceiro turno. Fazer discurso com o pensamento já na próxima

eleição  é  pretender  criar  um  terceiro  turno.  O  prefeito  Márcio  Lacerda  foi  bem-
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avaliado e ganhou de nós - ganhou do PT e do PMDB. Deu uma sova na gente,

ganhou a eleição, e pronto. É o prefeito de quem ganhou e de quem não ganhou e,

por sinal, um bom prefeito.

Fiz essa introdução rápida porque quero falar dos agentes penitenciários, pedindo

que me permitam focar os contratados. Corremos o risco de entrar em colapso, e

explico o motivo. Cerca de 80% dos agentes de segurança prisional são contratados -

isso é fato -; não temos tempo de abrir um concurso para preencher 12 mil vagas e

estamos  na  fase  de  prorrogação  dos  contratos.  O  que  vai  acontecer  quando  os

contratos terminarem? Vamos perder 12 mil guardas. Aí, como vai ficar o sistema? Vai

entrar em colapso?

Assim, estamos discutindo com alguns colegas a ideia de modificar a lei para que

os contratos sejam não de três, mas de cinco anos, prorrogáveis por cinco anos até

que haja concurso público, para que os colegas em fase de contrato possam ser

realocados. Hoje temos penitenciárias que contam com 100 agentes, dos quais 80

são contratados. Imaginem se, ao fim dos contratos, esses 80 forem retirados: os 20

restantes vão conseguir mover o sistema? Não. Então, disse ao governador e aos

colegas que precisamos resolver logo essa questão para que o nosso sistema não

entre em colapso.

Antes de conceder aparte ao deputado Elismar Prado, quero dizer que fiz questão

de tocar no primeiro assunto principalmente para fazer uma defesa, não de partido -

até porque ele não é do meu partido, e eu, aliás, estive do lado contrário -, mas, por

uma questão de justiça, do prefeito Márcio Lacerda, que é um dos melhores prefeitos

que Belo Horizonte já teve. Não sou eu quem diz isso, mas a urna.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Cabo Júlio. Quero

registrar nossa solidariedade aos agentes penitenciários, ao pessoal da Polícia Civil,

que está aguardando ansiosamente a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº

23, que está pronto para ser votado. Lamentamos o esvaziamento do Plenário, o que

impede a aprovação desse projeto, que já está pronto e já venceu todo o trâmite

regimental.  Estou presente para ajudar na votação e aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 23, da Polícia Civil, que, em vigília, está esperando essa votação.

Lembro que apresentamos emendas ao projeto para completar o que ficou faltando,
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pois  os  policiais  civis  precisam  de  dignidade  para  realizar  seu  trabalho,  mas,

realmente, o governo não cumpriu sua palavra.

Da mesma forma, os professores, que estiveram por 47 dias acampados em frente

do Palácio das Mangabeiras, estão agora na Assembleia. Estamos na semana da

educação -  ontem foi  o  Dia do Professor -,  mas, infelizmente,  não temos nada a

comemorar, porque o professor e a professora continuam sendo muito maltratados no

Estado de Minas Gerais, que não cumpre a lei do piso, que lhes retirou direitos e

congelou sua carreira. Agora eles estão nessa luta incessante. Infelizmente, é muito

sofrimento  para  os  professores,  que,  além  dos  baixíssimos  salários,  com  o

descumprimento da legislação federal,  enfrentam o problema da violência escolar.

Aliás, corremos o risco de viver um verdadeiro “apagão” da educação, deputado Cabo

Júlio, porque nossos jovens não querem mais seguir a carreira do magistério. O que

será de um país ou de um estado sem os professores e as professoras?

Então, quero lamentar o descaso do governo do Estado com os trabalhadores da

educação  e  as  palavras  não  cumpridas.  A luta  continua,  e  quero  prestar  minha

solidariedade ao pessoal do Sind-UTE, a todos os que também vão montar o seu

acampamento aqui, com o pessoal da Polícia Civil, e aos outros servidores, como os

trabalhadores da saúde, do Sind-Saúde, que também estão cobrando seus direitos e

reivindicando melhores condições de vida e trabalho. Quero deixar a nossa saudação

a esses companheiros e companheiras. Podem contar com o nosso empenho para

que esse governo deixe de fazer tanta propaganda enganosa pela televisão e gastar

tanto dinheiro com artistas globais e passe a investir no que é necessário: na melhora

da qualidade dos serviços públicos, da educação, da saúde e da segurança pública.

Infelizmente, o governo continua descumprindo a legislação e não investe o mínimo

determinado na Constituição para a educação e a saúde. Além disso, já está devendo

R$8.000.000.000,00 para a educação. Onde está esse dinheiro é o que perguntamos

ao professor e governador Antonio Anastasia.

Era o que eu queria dizer. Que a luta continue. Sejam todos muito bem-vindos.

O deputado Cabo Júlio* -  Antes de conceder  aparte à deputada Liza Prado,  eu

gostaria de comentar um dado. Para que foi feito um decreto sobre a Lagoinha? Para

evitar uma coisa chamada especulação imobiliária. O cidadão fica sabendo que vão
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construir lá e começa a comprar aqueles barracos em volta por R$50.000,00, para

depois especular. Foi o que aconteceu no Vetor Norte. Não será feito nada lá antes

de se conversar com a sociedade local, o que é óbvio. Não se faz um projeto dessa

envergadura sem conversar. E isso é o que a prefeitura tem feito. A gente precisa ter

cuidado e responsabilidade com o que fala, porque não dá para ficar quatro anos no

palanque, chega a hora em que a gente precisa ser deputado de verdade e descer do

palanque.

A  deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Agradeço,  deputado  Cabo  Júlio,  a

oportunidade  de  aparteá-lo.  Eu  não  poderia  deixar  de  cumprimentar  a  valorosa

Polícia Civil aqui presente, polícia que respeito, que admiro, porque são competentes,

trabalhadores, honrados e têm conseguido demonstrar  para todo o Brasil  que,  se

tivessem melhores condições de trabalho, este seria muito melhor.  Eu gostaria de

dizer a todos vocês, assim como a meus amigos delegados e a todos os que estão

aqui presentes, que em Nova Lima houve a abertura da Delegacia Especializada do

Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É um avanço. A violência cresce tanto,

deputado Cabo Júlio, e sabemos como as mulheres precisam de políticas públicas e

de instrumentos para combater a violência.

Portanto, deputado Cabo Júlio, V. Exa., que milita na área, conhece o sofrimento da

Polícia Civil,  que tem dificuldades até mesmo em plantões, deslocando-se para as

cidades,  o  que  tem  prejudicado  bastante  a  população.  Já  conseguimos  efetivar

muitas pessoas por meio do concurso público, mas sabemos que há necessidade de

mais funcionários, de mais escrivães. Estamos lutando para melhorar as condições

de trabalho. E essa polícia, tão valorosa, também precisa ganhar bem, precisa da lei

orgânica, tem meu voto, tem meu apoio, tem meu empenho e, acima de tudo, tem

minha grande admiração, porque eu realmente defendo a Polícia Civil muito mais do

que  muitos  policiais,  porque  sei  que  são  gloriosos,  são  corajosos  e  orgulham  o

Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos vocês.

O deputado Cabo Júlio* - Só um último detalhe sobre os colegas da Polícia Civil.

Acho injusto, Denílson, algumas posturas de querer satanizar a luta dos...

Concluindo, acho errado querer satanizar o movimento dos delegados mais novos.

É óbvio que quem chegou agora tem de saber a sua hora. O que eles estão querendo
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é valorizar a categoria. Muitas vezes eles são mais aguerridos...

Querem ouvir ou não? Estou dizendo que tanto os novos quantos os antigos têm de

estar no mesmo movimento de querer ganhar melhor. Satanizar, não! Quando a gente

sataniza, a gente acaba dividindo a classe. Creio que o movimento deles também é

válido para valorizar a luta dos policiais civis,  principalmente os que já estão aqui

dando a vida há muito tempo.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, deputadas e

deputados da Assembleia Legislativa, servidores públicos que hoje nos visitam, da

área  de  segurança  pública,  da  Polícia  Civil,  do  quadro  das  penitenciárias,

trabalhadores da saúde, da educação também presentes. É um prazer tê-los aqui

nesta Casa.

Sr. Presidente, o quadro aqui hoje na Assembleia Legislativa reflete um problema

que vimos denunciando há muito tempo e que o governo teima em esconder. É que o

resultado daquilo que eles chamam de choque de gestão traria para o Estado de

Minas Gerais um arrocho tão grande que não é um arrocho apenas no salário dos

servidores públicos, mas um arrocho no serviço público. E Minas Gerais hoje tem um

problema nas três principais áreas, que, não por  um acaso,  estão presentes aqui

hoje.  A área da segurança pública, que é obrigação do Estado;  a área da saúde

pública, que é obrigação do Estado; e a área da educação pública, que é obrigação

do Estado. No caso da saúde pública, o governo deve a Minas Gerais,  ao nosso

povo,  sem  contar  os  juros,  apenas  somando  aquilo  que,  ano  a  ano,  o  governo

desrespeitou na Constituição, R$8.000.000.000,00, que deixaram de ser investidos

nos hospitais, nos centros de saúde, nos salários, enfim, na saúde pública de Minas

Gerais. Se somarmos a isso o que o governo deve à educação pública - e já há uma

campanha do Sindi-UTE para que isso seja recuperado para Minas Gerais -, são mais

R$8.000.000.000,00 de dívida de não investimento naquilo que a Constituição obriga

o Estado a investir.  Em saúde e  educação são,  portanto,  R$16.000.000.000,00 a

menos, que foram investidos no chamado choque de gestão e no modelo do déficit

zero. O valor de R$16.000.000.000,00 a menos na saúde e na educação faz muita
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falta para setores essenciais do Estado.

O caso da segurança pública é tão grave que, a cada mês, dados negativos vão

sendo colocados em relação à segurança pública no Estado; tão grave que a Polícia

Civil  já é vizinha da Assembleia Legislativa, acampada que está desde o início de

agosto, denunciando que o governo do Estado não cumpre a palavra de haver uma

lei orgânica da Polícia Civil que seja compatível com a necessidade dessa instituição.

O quadro é tão grave de maneira geral que as professoras ficaram acampadas 47

dias em frente à residência oficial do governador, que passou para lá, passou para cá,

às vezes de carro, às vezes de helicóptero, e fingiu que esse problema não era com

ele, que não havia professores lá e que não há, portanto, problema na educação.

Conseguiu ignorar a educação pública no Estado de Minas Gerais.

Eu e a deputada Maria Tereza Lara estivemos lá semana passada, representando a

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e conversamos com os professores.

Não é apenas um problema de salário - a educação está com um problema crônico.

Falta política pública de investimento na educação em Minas Gerais.  O quadro é,

portanto, Sr. Presidente, desanimador.

Quanto  à  saúde,  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  é  da  área,  tem

acompanhado e feito  visitas a hospitais  públicos e a centros  de saúde e tem me

relatado. E não se resolve. Quando o governo federal fala em resolver, o PSDB fica

contra. O último caso foi o Mais Médicos. Fala-se agora em Mais Médicos, e o partido

do governo, em vez de ajudar, diz que é contra. Mas também não apresenta soluções

para  o  problema da  saúde  no  Estado  de  Minas  Gerais,  apenas  é  contra.  Então

vivemos uma situação muito crítica e lamentável no Estado. Infelizmente essa é a

realidade de Minas Gerais.

Antes de alguns chegarem aqui, li  uns dados extremamente preocupantes sobre

Minas. Minas Gerais,  nesses últimos 12 meses, portanto, no último ano, ficou em

último lugar no Brasil no crescimento do comércio.

Isso está estampado hoje nas páginas do Diário do Comércio e do Hoje em Dia. A

maioria  da  imprensa  esconde  essa  notícia,  mas  vejam  bem:  a  propaganda  do

governo  anunciada  em  televisão  não  condiz  com  a  realidade.  A  cada  dia,  a

propaganda se choca com a realidade. Há a Minas da fantasia, que é a Minas do
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Anastasia, e a Minas real, cheia de problemas. E esse é um deles. O comércio de

Minas cresceu menos que o de todos os estados do Brasil. Minas ficou em último

lugar.

Na  semana  passada,  denunciei  que  Minas  ganhou  outro  título  muito  ruim:

tetracampeão  de  desmatamento  da  mata  atlântica,  porque  o  Estado  acha  que

desenvolvimento  é só mineração,  e,  quando o preço cai,  não há uma política  de

desenvolvimento  que  faça  o  Estado  crescer.  Em  quem  o  governo  desconta  os

problemas  da  ausência  de  crescimento,  que  são  problemas  do  próprio  governo?

Porque o Brasil, mal ou bem, está crescendo, mas Minas cresce menos que o Brasil.

Hoje, novamente, uma matéria noticiou que o “pibinho” do Aecinho continua muito

pequenininho, porque é menor que o PIB do Brasil, e o comércio é o que menos

cresce.  Então,  diante  dessa  realidade  em  Minas  Gerais,  o  governo,  em  vez  de

elaborar uma política de desenvolvimento que possibilite o crescimento do Estado,

com maior arrecadação, desconta no serviço público. Essa é a verdadeira história do

choque de gestão. O choque de gestão é o arrocho daquilo que era obrigação do

Estado: a segurança pública, a saúde pública e a educação pública, que hoje estão

aqui, na Assembleia Legislativa, lutando e resistindo.

Quero  parabenizar  todos  vocês  que  estão  aqui,  trabalhadores  das  três  áreas,

porque são vocês que ainda procuram salvar Minas Gerais desse maldito choque de

gestão, que todo ano tem prejudicado o povo da nossa Minas Gerais. Se não fossem

os militantes da saúde, da educação e da segurança pública, não saberia o que fazer.

Tenho que lhes agradecer por estarem aqui, na Assembleia Legislativa, e pedir aos

deputados  que  os  recebam  bem,  vocês,  que  estão  se  manifestando.  Agora  os

professores acamparão nesta Assembleia. Retiraram o acampamento da frente do

Palácio do governador, porque lá, Adelmo, ele não deu a mínima e fingiu que não viu

os professores acampados há 47 dias. Então eles vieram para cá.

O  governo  deve  enviar  um  projeto  de  lei  que  concede  5%  de  aumento  aos

professores, que têm direito a muito mais, de acordo com o piso nacional. Entretanto

isso não foi dado pelo governo. Quando ele aprovou a política de subsídio, disse ao

Denílson e à Polícia Civil: “Não aceitem o subsídio”. Professor sabe que subsídio é

sinal  de suicídio.  Foi  o que Anastasia ofereceu aos professores e quis impor  aos
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policiais civis. Aos companheiros da saúde digo que tomem cuidado também, porque

podem querer colocar na goela de vocês o tal do subsídio. E o subsídio é o sumiço do

plano de carreira, que fica congelado e assim por diante.

Quando discutimos o plano de carreira da Polícia Civil, apresentei 26 emendas em

nome do Sindipol, que me pediu como também ao Bloco Minas sem Censura, e em

nome dos nossos 21 deputados. Fiz destaque de algumas, pois diziam respeito ao

mesmo motivo pelo qual  os professores estão aqui:  descongelamento da carreira.

Como a carreira da Polícia Civil também vai começar congelada, eles lutam para que

isso não aconteça. A carreira da educação também está congelada. A proposta do

governo  é  subir  um  nível,  mas  não  descongelar  a  carreira,  como  está  na

reivindicação. Portanto ela continuaria congelada até 2015.

O problema, presidente - termino aqui a minha fala -, é que sinto, no Estado, uma

espécie de paralisia. Parece que o governo está no fim.

É a paralisia do Anastasia, sem querer fazer rima. O Estado está quieto, parado;

não vemos mais ações do governo, ele parece estar estagnado esperando o tempo

passar  e  o  próximo  governo  chegar.  Mas  o  problema  é  que,  enquanto  espera,

endivida o Estado.

Encerro dizendo que Minas Gerais tem também outro título maldito: “Estado falido”.

Minas é o segundo Estado mais endividado do País. Então, gravem bem o que a

imprensa esconde do povo mineiro, coloquem bastante nos jornais dos sindicatos,

nas mídias alternativas, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, espalhem bem.

Minas é o Estado falido, Aécio faliu Minas, mas não vamos permitir  que leve essa

falência para o Brasil. Parabéns aos que lutam. Um grande abraço.

* - 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.
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Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  5.940 a 5.942/2013,

da  Comissão  de  Transporte. Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do  Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em  15/10/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.592  e  5.611/2013,  do  deputado  Ivair

Nogueira,  5.733/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,  5.737/2013,  da  deputada

Rosângela  Reis,  5.740/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  e  5.864/2013,  do

deputado Dalmo Ribeiro Silva; da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 9ª Reunião

Extraordinária,  em  15/10/2013,  do  Requerimento  nº  5.861/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 33ª Reunião

Extraordinária,  em 15/10/2013,  do Requerimento nº  5.755/2013,  da deputada Liza

Prado,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;  de  Saúde  -  aprovação,  na  23ª  Reunião

Ordinária,  em  16/10/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.383/2013,  do  deputado  Luiz

Humberto Carneiro, e do Requerimento nº 5.896/2013, do deputado Ulysses Gomes;

e de Cultura - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 16/10/2013, dos Projetos de

Lei nºs 2.850/2012, do deputado Tiago Ulisses, 4.270/2013, do deputado Anselmo

José Domingos, e 4.480/2013, do deputado Paulo Lamac; e pelo deputado Glaycon

Franco - informando sua filiação ao Partido Trabalhista Nacional - PTN - a partir de

2/10/2013 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado Cabo Júlio em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 4.350/2013 (Arquive-se o projeto.).

O presidente (deputado Bosco) - Requerimento do deputado Ivair Nogueira e outros

em que solicitam a convocação de reunião especial para entrega do título de Cidadão

Honorário do Estado ao Sr. Massimo Battaglini. A presidência defere o requerimento

de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.
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2ª Fase

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Esgotada a matéria destinada a esta fase,

a presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da

matéria constante na pauta.

Questão de Ordem

O  deputado  Sargento  Rodrigues -  Presidente,  em  face  da  visita  dos  nossos

companheiros  da  Polícia  Civil,  dos  agentes  de  segurança  penitenciária,  temos

matéria importante na pauta a ser votada. Não é por acaso que apresentamos nesta

Casa  uma proposta  de  emenda  constitucional,  assinada,  inclusive,  por  quase  70

deputados,  para  fazer  o  desconto  no  salário  do  deputado que não comparece à

reunião ordinária para votar. Temos de fazer esse desconto; o deputado precisa sentir

no  bolso para vir.  Deputado é obrigado a comparecer  nas reuniões ordinárias  de

terça, quarta e quinta-feira, às 14 horas. Então, faço um apelo a V. Exa., pois temos

matérias  importantes,  e  já  aportei  o  requerimento  à Mesa solicitando inversão da

pauta para que o Projeto de Lei  Complementar  nº 23/2012 e o Projeto de Lei  nº

4.040/2013 possam ser votados em primeiro plano, pois a discussão já se encerrou, e

estão em processo de votação. Portanto, solicito de V. Exa. que, imediatamente, faça

a recomposição de quórum.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Bosco) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 21 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 17, 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.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 18/9/2013

Às  14h30min,  comparecem  na  sala  das  comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do BAM) e os

deputados  Almir  Paraca,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Pompílio  Canavez,  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Almir

Paraca, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: das Sras. Elisa

Smaneoto,  diretora  de  gestão  interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da

República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.015/2013,  que

solicita providências para viabilizar pequenos barramentos de cursos de água para

uso em propriedade rural, por meio do enquadramento como interesse social via ato

infralegal.  A  resposta  recebida  informa  que  o  documento  foi  encaminhado  aos

Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, publicada no Diário do

Legislativo  de 13/9/2013;  Raimunda Helena Nahun Gomes,  chefe de  gabinete do

presidente do Incra, prestando informações relativas ao ofício nº 1.573/2013/SGM,

onde consta que a matéria será submetida a análise para verificar a viabilidade de

atendimento,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/8/2013;  e  Cleide  Edvirges

Santos Laia, chefe do gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

informando  que  o  oficio  relativo  ao  Requerimento  n°  5.015/2013,  acerca  da

construção de pequenos barramentos, foi encaminhado ao gabinete da Ministra do

Meio Ambiente, publicado no  Diário do Legislativo de 14/9/2013;  e do Sr.  Horácio

Figueiredo, chefe de gabinete da Agência Nacional das Águas - ANA -,  prestando

informações  relativas  ao  |Ofício  nº  1.572/2013/SGM,  informando  que  a  ANA não

dispõe de estudos sobre os planos de construção de barragens de regularização na

calha dos rios Carinhanha, Urucuia e Paracatu, publicado no Diário do Legislativo de

8/8/2013.  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
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por sua vez, são aprovados requerimentos da deputada Maria Tereza Lara, em que

solicita seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária das Águas, em

Nossa Senhora da Paz (Farofa), Distrito de São Joaquim de Bicas, para debater os

impactos ambientais causados pelos grandes empreendimentos na região do Médio

Paraopeba; do deputado Almir Paraca (6) em que solicita (1) seja realizada reunião

da  comissão  para  debater  as  agências  de  bacia  hidrográfica,  no  contexto  das

legislações federal e estadual de recursos hídricos, compreendendo, entre outros, os

seguintes aspectos: a)  natureza jurídica e competências; b)  formas de instituições

admitidas  pela  legislação  como  agência  de  bacia  hidrográfica;  c)  autonomia  das

agências de bacia hidrográfica e sua relação com os gestores de recursos hídricos; d)

autonomia dos comitês de bacia hidrográfica na aplicação de recursos geridos pelas

agências de bacia hidrográficas; e) repasse de verbas públicas às agências de bacia

hidrográfica;  f)  gestão  dos  recursos  oriundos  da  cobrança  pelo  uso  da  água;  g)

prestação de contas pelas agências de bacia hidrográfica; h) celebração de contratos

de gestão entre o poder público e as agências; i) custo operacional das agências de

bacia  hidrográfica;  (2)  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - pedido de informações sobre os problemas

enfrentados pela estação de tratamento de esgoto do Município de Três Marias e o

cronograma de retorno completo às atividades; (3) seja realizada audiência pública da

comissão  para  debater  a  desertificação  na  Região  Noroeste  de  Minas,  conforme

levantamentos feitos  por  jornalistas  do  jornal  Estado de Minas e  apresentado em

matérias veiculadas em série especial de reportagem intitulada "A Nova Fronteira da

Sede",  do  repórter  Mateus  Parreiras;  (4)  seja  encaminhado  ao  Superintendente

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, em Minas

Gerais, pedido de providência para agilizar o atendimento ao Ofício nº 1573 - Gab.

5483/2013-81 da Comissão Extraordinária das Águas pedindo informações acerca da

atual demanda de água para abastecimento público nos assentamentos de reforma

agrária  no  Estado  de  Minas  Gerais;  (5)  seja  encaminhado  ao  Ministro  do  Meio

Ambiente  pedido  de  providência  para  acelerar  o  exame dos  Ofícios  nºs  2221  e

2222/2013 - GP/GAB/Gestão/DGI, da Presidência da República, em que a comissão

solicita  a  viabilização  de  pequenos  barramentos  de  cursos  d'água  para  uso  em
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propriedades rural, por meio do enquadramento desses barramentos como interesse

social; e (6) seja realizada audiência pública desta comissão, no Município de Novo

Cruzeiro, para debater a execução do programa Água para Todos na região, bem

como as  dificuldades  enfrentadas  pelo  difícil  acesso  à  água,  para  todos  os  fins,

especialmente  pelas  comunidades  rurais  e  agricultores  da  agricultura  familiar,  por

solicitação  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável;  dos

deputados Almir Paraca e Ulysses Gomes em que solicitam seja encaminhado ao

diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil - CPRM - pedido de providências

para  elaborar  estudo  completo  acerca  das  águas  minerais  de  São  Lourenço,

contemplando  o  mapeamento  das  áreas  de  recarga,  a  análise  da  composição

química das águas do município e a avaliação das propriedades curativas dessas

águas; Pompílio Canavez e Rogério Correia (6) em que solicitam seja encaminhado

ao  presidente  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Santo  Antônio  pedido  de

providências para suspender a outorga de uso da água para o Projeto Minas-Rio, que

contempla a implantação de mineroduto, tendo em vista a denúncia apresentada em

audiência pública desta comissão acerca da ameaça à garantia do uso múltiplo das

águas, diretriz fundamental da legislação de recursos hídricos, em especial, no que

diz respeito ao abastecimento público de água e dessedentação de animais;  seja

realizada visita  desta comissão ao Ministério  Público do Estado de Minas Gerais,

acompanhada  dos  representantes  das  instituições  que  estiveram  presentes  na

Reunião Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2013, com o objetivo de levar a

esse  órgão  a  cópia  das  notas  taquigráficas  da  referida  reunião  e  expressar  a

preocupação dos participantes  da  audiência  em relação à  exaustão  dos  recursos

hídricos do Estado e a necessidade de sua conservação e proteção, tendo em vista

os projetos de implantação previstos e os já aprovados, inclusive na Região Norte,

caracterizada pela escassez desses recursos; seja realizada audiência pública desta

comissão, com a presença da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para debater

os  impactos  ambientais  da  instalação  do  mineroduto  (Projeto  Minas-Rio)  que

interligará o Municípios de Conceição do Mato Dentro ao Município de São João da

Barra (RJ);  seja  encaminhado à diretora-geral  do Instituto Mineiro  de  Gestão das

Águas - Igam -, pedido de providências para classificar, em caráter de urgência, os
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cursos  d'água  em  Conceição  do  Mato  Dentro,  especialmente  aqueles  que  não

sofreram  intervenções  das  obras  do  Projeto  de  Mineração  Minas-Rio,  visando  a

estabelecer  metas  de  qualidade  para  os  cursos  d'água  e  a  assegurar  os  usos

preponderantes estabelecidos; seja encaminhado a Câmara dos Deputados pedido

de providencias para realizar audiência pública da comissão especial que analisa o

novo Código de Mineração, na ALMG, previamente à emissão do relatório final da

comissão;  e  seja  encaminhado  ao  Senado  Federal  pedido  de  providencias  para

realizar  audiência  pública  da  comissão  especial  que  analisa  o  novo  Código  de

Mineração, na ALMG, previamente à emissão do relatório final da comissão; Almir

Paraca, Pompílio Canavez e Rogério Correia (6) em que solicitam seja encaminhado

ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

informações detalhadas sobre a situação de desembolso financeiro para os projetos

aprovados pelo Fhidro para o ano de 2013, sobre os recursos já aprovados e ainda

não repassados, bem como sobre os possíveis entraves ou pendências que estão

dificultando a aprovação dos projetos; seja encaminhado ao presidente do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - pedido de

providências  para  suspender  os  processos  de  licenciamento  ambiental  de

empreendimentos minerários, visando interromper temporariamente o transporte de

minério no Estado de Minas Gerais, inclusive via minerodutos, até que seja aprovado

o novo marco da mineração;  seja encaminhado ao diretor geral  do Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM - pedido de providências para suspender os

processos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  minerários,  visando

interromper  temporariamente o transporte de minério  no Estado de Minas Gerais,

inclusive via minerodutos, até que seja aprovado o novo marco da mineração; seja

encaminhado ao presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -

pedido de providências para suspender os processos de licenciamento ambiental de

empreendimentos  minerários,  visando interromper  temporariamente,  no  Estado de

Minas  Gerais,  o  transporte  de  minério,  inclusive  via  minerodutos,  até  que  seja

aprovado o novo marco da mineração; seja encaminhado ao secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  -  Semad -  pedido de providências

para  suspender  os  processos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos
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minerários, visando interromper temporariamente o transporte de minério no Estado

de Minas Gerais, inclusive via minerodutos, até que seja aprovado o novo marco da

mineração;  e  seja  encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  as  notas

taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  das  Águas,  realizada  em  26/8/13,

expressando a preocupação dos participantes da audiência em relação à exaustão

dos recursos hídricos do Estado e a necessidade de sua conservação e proteção,

tendo em vista os diversos empreendimentos e projetos de implantação minerodutos,

inclusive na Região Norte de Minas, caracterizada pela escassez desses recursos;

Pompílio Canavez (6) em que solicita seja enviado ao diretor do Operador Nacional

do Sistema Elétrico - ONS - pedido de providências para enviar aos comitês mineiros

de bacia do Rio Doce, num período de 90 dias de previsibilidade, os dados relativos à

operação dos reservatórios desta bacia, a fim de que os comitês tenham tempo de se

articular  com as empresas de saneamento e defesa civil  e  tomar as  providências

necessárias; seja enviado ao Diretor-Presidente da Agencia Nacional das Águas -

ANA - pedido de providências para aumentar a interação e o acompanhamento junto

as bacias hidrográficas, principalmente no que diz respeito as situações de estiagem

e enchentes, tão recorrentes, aproveitando a oportunidade para notificá-los acerca da

situação  extrema  de  escassez  de  água  na  Bacia  do  Rio  Doce;  seja  enviado  à

diretora-geral  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -  Igam  -  pedido  de

providências  para  aumentar  a  interação  e  o  acompanhamento  junto  as  bacias

hidrográficas,  principalmente  no  que  diz  respeito  as  situações  de  estiagem  e

enchentes, tão recorrentes, aproveitando a oportunidade para notificá-los acerca da

situação extrema de escassez de água na Bacia do Rio Doce;  (4)  seja realizada

audiência pública desta comissão para debater acerca da atuação da defesa civil no

Estado de Minas Gerais; seja enviado ao Coordenador Estadual de Defesa Civil de

Minas Gerais pedido de informações esclarecendo acerca da existência e do teor do

Plano  Operativo,  bem  como  a  estrutura  existente  à  disposição  deste  órgão,

especialmente na região da bacia do Rio Doce; e seja realizada audiência pública

desta comissão, em Alfenas, para debater a prestação de serviços de abastecimento

de água e esgoto pela Copasa nos municípios da região. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
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comissão para a próxima reunião extraordinária, ser realizada na Câmara Municipal

de Montes Claros, no próximo dia 25/9/2013, às 10 horas, com a finalidade de ouvir

os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões relacionadas com o

uso da água e à gestão de recursos hídricos, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Tadeu Martins Leite e Duarte Bechir (substituindo o deputado Luiz Humberto

Carneiro, por indicação da liderança do BRT), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 discutir  e votar pareceres de redação final  e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 3.263, 3.441, 3.594 e

3.624/2012 e 3.703, 3.944, 3.988, 4.009, 4.083, 4.144 e 4.225/2013 (Duarte Bechir), e

4.246, 4.249, 4.262,  4.265, 4.266, 4.267,  4.269, 4.275, 4.277,  4.278 e 4.290/2013

(Tadeu  Martins  Leite).  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 dos Projetos de Lei nºs 3.263, 3.441, 3.594 e 3.624/2012

e 3.703, 3.944, 3.988, 4.009, 4.083, 4.144, 4.225, 4.246, 4.249, 4.262, 4.265, 4.266,

4.267,  4.269,  4.275,  4.277,  4.278  e  4.290/2013,  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, 16 de outubro de 2013.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/10/2013

Às  9h9min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  deputada Liza  Prado e  os

deputados  Glaycon  Franco  e  Duarte  Bechir  (substituindo  a  deputada  Ana  Maria

Resende, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  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 discutir e votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  publicadas  entre

parênteses:  ofícios  da  Sra.  Rosângela  Maria  Alfenas  de  Andrade,  presidente  da

Câmara Municipal de Ubá; do Sr. Antônio Carlos Gonçalves (Lorindo), presidente da

Câmara Municipal de Caeté; da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, presidente

da Câmara Municipal de Ubá (21/9/2013);  do Sr.  Marcos da Luz Evangelista Lima

Martins,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Coronel  Fabriciano;  do  Sr.  Eduardo

César  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itamarandiba;  do  Sr.  Waldir

Cardoso Teixeira, vice-prefeito de Betim; do Sr.  Gustavo Tadeu Campos e demais

vereadores da Câmara Municipal de Arcos (26/9/2013); do Sr. Luis Antônio Resende,

presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte (27/9/2013). A presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.416 e 4.432/2013,

no turno único (relator:deputado Almir Paraca); 2.345/2011 e 4.432/2013, no 1º turno

(relator:deputada Liza Prado). 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

(6) em que solicita seja encaminhado ao presidente do Congresso Nacional pedido de

providências para que seja reavaliado o conteúdo do Projeto de Lei Complementar nº

114/2011,  que  atribui  à  Defensoria  Pública  dos  Estados  os  direitos  e  deveres
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previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,  objetivando a destinação de dotação

orçamentária  específica  para  o  órgão,  e,  ainda,  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da 6º Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, destacando a participação do defensor público convidado;

seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de providências para que seja

observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência no Edital  1/2013 do

concurso público para o órgão, acompanhado de denúncia encaminhada por meio do

Fale  com  a  Assembleia em  11/9/2013  por  Marcelo  Oliveira  Campos;  seja

encaminhado ao presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa pedido de

informação sobre a possibilidade de retorno do programa Jornal Visual à grade de

programação; seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão

pedido de providências para que seja destacado no orçamento estadual os recursos

investidos em políticas públicas destinadas a grupos vulneráveis ou historicamente

discriminados; seja encaminhada ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência e ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência de Belo Horizonte cópia de ofício em que o secretário de Assuntos

Institucionais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte presta informações solicitadas

no Requerimento de Comissão nº 6767/2013 sobre o quantitativo de cartões Bhbus

destinadas  a  pessoas  com deficiência;  da  deputada Liza  Prado e  dos  deputados

Duarte Bechir e Glaycon Franco em que solicitam seja realizada audiência pública

para  debater  as  ações  do Estado  para  inclusão de pessoas  com  deficiência;  da

deputada  Liza  Prado  e  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao presidente desta Casa ofício solicitando que os vídeos institucionais

contenham  interpretação  em  Língua  Brasileira  de  Sinais  -  Libras.  A  presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Mônica  Farina

Neves  Santos,  coordenadora  de  atenção  à  saúde  da  pessoa  com  deficiência,

representado o secretário de Estado de Saúde; Kátia Ferraz Ferreira, presidente do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Soraya Rocha

Galvão;  mãe  de  pessoa  com  deficiência;  Fátima  das  Graças  Resende  Matias,

militante da educação da pessoa com deficiência; Denise Martins, representante do

Conselho Regional de Psicologia; Lilian Rodrigues Santiago, técnica do serviço de
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inclusão da Prefeitura de Belo Horizonte; e os Srs. Frederico Oliveira Mota Pessoa,

superintendente  de  esportes  de  rendimento  e  participação,  representando  o

secretário de Estado de Esporte; Wellington Magalhães, vice-presidente da Câmara

de  Vereadores  de  Belo  Horizonte;  Wilson  Bueno,  presidente  da  Associação  dos

Deficientes  Eficientes  de  Minas  Gerais;  Guilherme Reis  de  Miranda;  designer de

interiores especialista em  design universal; Leônidas Abreu Rabelo de Vasconcelos

Bisneto,  membro da Torcida  Cruzeiro Eficiente;  Antônio Alves,  diretor  de  relações

institucionais  da  Associação  Eclética  de  Aposentados  e  Pensionistas;  e  Carlos

Henrique Ferreira Gonçalves, pai de criança com deficiência, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e concede a

palavra aos deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco, 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 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, 15 de outubro de 2013.

Liza Prado, Presidente - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, 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  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
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Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  5.707,  5.757  e  5.759/2013.  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 Adalclever Lopes (2) em que solicita seja encaminhado

ao diretor-geral do DER/MG pedido de providências para instalar uma passarela na

Rodovia MG-424, na altura do Distrito de Dr. Lund, no Município de Pedro Leopoldo;

e seja realizada audiência pública no Município de Matozinhos para debater as obras

de reforma da Rodovia MG-424; Rogério Correia, em que solicita audiência pública

conjunta da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e da Comissão

de Direitos Humanos para debater as demissões ocorridas na Cemig Serviços S. A.; a

solução para a situação dos trabalhadores demitidos, e o impedimento do acesso do

deputado Rogério Correia, representando a Comissão de Direitos Humanos, ao local

das manifestações; Carlos Pimenta em que solicita seja realizada audiência pública

para debater a viabilidade da construção da ponte sobre o Rio São Francisco, para

ligar o Projeto Jaíba ao Município de Itacarambi; Adelmo Carneiro Leão e Celinho do

Sinttrocel  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  presidência  da  Câmara  dos

Deputados,  à presidência do Senado Federal  e ao diretor-presidente da  Empresa

Brasil  de Comunicação as notas taquigráficas da audiência publica realizada pela

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  no  dia  2/10/2013,  que

debateu o programa de rádio "A Voz do Brasil"; e seja encaminhado ao ministro das

comunicações pedido de providências para a manutenção entre 19 e 20 horas do

horário de transmissão obrigatória do programa de rádio "A Voz do Brasil"; Adalclever

Lopes, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivair  Nogueira (2)  em que

solicita seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas

pedido de providências para que sejam realizadas as seguintes melhorias nas linhas

intermunicipais  que  atendem  o  Município  de  Igarapé:  extensão  da  linha  até  a

rodoviária de Igarapé; ampliação do quadro de horários, especialmente nos horários

de pico; melhoria das condições de segurança e conforto dos veículos; fiscalização

do cumprimento do quadro de horários, do itinerário e das condições de segurança;

revisão do preço das tarifas e a garantia da presença de trocadores nos veículos; e
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sejam encaminhadas ao secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e às

empresas  Viação  Novo  Retiro  e  Expresso  Lagoense  as  notas  taquigráficas  da

audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas,  no  dia  7/10/2013,  no  Município  do  Igarapé,  que  debateu  o  transporte

intermunicipal de passageiros. E foram rejeitados os requerimentos do deputado João

Vítor Xavier em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao diretor-geral

do DER-MG e ao diretor-geral da BHTrans pedido de providências para que seja

realizada fiscalização do transporte individual de passageiros realizado por táxis do

Município de Belo Horizonte para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves; e seja

encaminhado pedido de providências ao Governador do Estado de Minas Gerais para

que seja realizado convênio entre o Estado, através do DER-MG, e os Municípios de

Belo  Horizonte,  Confins  e  Lagoa  Santa,  em  conjunto  ou  individualmente,  com  o

objetivo de se realizar a integração entre os táxis, nos moldes do táxi metropolitano.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Célio Moreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/10/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite,  Tenente  Lúcio  e  Tiago  Ulisses,  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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  em  turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nºs  4.425/2013  (Tenente  Lúcio);  e
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4.478/2013 (Marques Abreu). 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  5.704,  5.710  e  5.840/2013.  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 o requerimento do deputado Cabo Júlio

em que solicita  seja realizada audiência  pública para debater  o  Projeto de Lei  nº

4.061/2013,  que  institui  o  Estatuto  da  Juventude  e  dispõe  sobre  os  direitos  dos

jovens,  os  princípios  e diretrizes  das políticas  públicas de  juventude e o Sistema

Estadual de Juventude - Siejuve. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Marques Abreu, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella

e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita que os membros da comissão

presentes a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater a

qualificação profissional e a economia criativa e seus impactos no setor turístico. e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do

Legislativo, em 27/9/2013: ofício 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. Registra-se a

presença do deputado Dalmo Ribeiro Silva.  A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marina Pacheco Simião, gerente do projeto

Minas Criativa; Maria Flávia Vanucci de Moraes, coordenadora do Projeto Institucional
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Cultura e Desenvolvimento da Uemg; e Ana Flávia Machado, professora associada do

Departamento  de  Ciências  Econômicas  da  UFMG;  e  os  Srs.  Hans  Eberhard

Aichinger, especialista educacional do Senac; Eberhard Hans Aichinger, presidente do

Conselho  Deliberativo  do  Instituto  Estrada  Real;  Marcelo  Alcântara  Prates,

coordenador de turismo do Senac; Danilo Simões Coelho, coordenador do curso de

gastronomia da Faculdade Estácio de Sá; Celmar Ataídes Junior, diretor de Promoção

e Extensão Cultural da Faop; Nelson Antonio Quadros Vieira Filho, coordenador de

projetos nas áreas de Turismo e Economia Criativa da Fundação João Pinheiro. que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, 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, 15 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/10/2013

Às  9h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.375/2013  na  forma  do
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do

parecer do relator, deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º

turno,  do  Substitutivo  nº  1  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  30/2012,  são

apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do deputado Sargento Rodrigues.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas.

Submetidas  a  votação  são  rejeitadas  as  propostas  de  emenda.  Em  seguida,  é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.720/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado

Lafayette  de  Andrada).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  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  5.467;  5.702;  5.703;  5.711;  5.712;  5.734;  5.735;  5.736;  5.741;

5.742; 5.743; 5.744; 5.745; 5.746; 5.747; 5.748; 5.749; 5.750; 5.751; 5.752; 5.758;

5.760; 5.761; 5.762; 5.828; 5.835;  5.836 e 5.838/2013. 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 em que solicita Sargento Rodrigues (3), em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de

direito titular da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte,

pela iniciativa de aprovação da portaria que dá competência aos comissários para

fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos em bares e casas

noturnas; seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para

debater o Projeto de Lei nº 4.056/2013, que institui a gratificação por apreensão de

arma de fogo no Estado e dá outras providências; seja realizada audiência pública da

Comissão de Segurança Pública, com a participação do juiz da Vara da Infância e da

Juventude, Marcos Flávio Lucas Padula, com a finalidade de debater a portaria que

dá competência a comissários para fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por

menores de 18 anos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.
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João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Romel Anízio e Tiago Ulisses (substituindo o deputado Inácio Franco, por

indicação  da  liderança  do  BAM),  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 Tiago  Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.

Raimunda  Helena  Nahun  Gomes,  chefe  de  gabinete  do  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária - Incra -, que informa sobre a existência da Câmara

de Conciliação formada pelo Incra e o Instituto Chico Mendes, criada com o objetivo

de resolver os conflitos de reassentamento de famílias que se encontram no interior

da reserva biológica da Mata Escura, localizada no município de Jequitinhonha; e de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofício  do  Sr.  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  presidente  do  Rural  Minas

(21/9/2013). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei  nºs  4.117/2013  (deputado  Fabiano  Tolentino);  4.366/2013  (deputado  Paulo

Guedes); e 4.524/2013 (deputado Romel Anízio), 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, por unanimidade, os

Projetos de Lei nºs 4.261, 4.263 e 4.377/2013, sendo os dois últimos aprovados com

a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.687 e 5.739/2013. Em

seguida, submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.021,  4.054,  4.087,  4.099,

4.191, 4.262, e 4.265/2013. Registra-se a presença do deputado Inácio Franco, que

se retira logo em seguida.  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 André

Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta da

comissão,  da  Comissão  de  Participação  Popular  e  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, no Município de Paraguaçu, para debater a proposta de

revisão das ações do exercício de 2014 do PPAG 2012-2015, no âmbito da Rede

Desenvolvimento  Rural  e  do  Programa  Cultivar,  Nutir  e  Educar;  e  do  deputado

Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a proposta de revisão das ações do exercício 2014 do PPAG 2012-2015, no âmbito

da Rede Desenvolvimento Rural e do Programa Cultivar, Nutrir e Educar. 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 outubro de 2013.

Antônio  Carlos  Arantes,  presidente -  Fabiano Tolentino -  Inácio  Franco -  Romel

Anízio.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir (substituindo o deputado Neilando

Pimenta, por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.

Estão  presentes  também  os  deputados  Duilio  de  Castro  e  Tadeu  Martins  Leite.

Havendo número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir o quadro da regulamentação dos serviços de mototáxi e
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motofrete no Estado e a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir comunica o

recebimento de ofício do Sr.  Carlos Alberto Reis de Paula,  presidente do Tribunal

Superior do Trabalho, publicado no Diário do Legislativo, em 3/10/2013. O presidente

acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 4.481 e 4.482/2013, em turno único, do

qual  designou  como relator  o  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 3.774, 4.307,

4.326, 4.422, 4.445, 4.450, 4.452, 4.453 e 4.464/2013, que receberam parecer por

sua aprovação, não se registrando voto contrário. 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  Lafayette  de  Andrada  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir o possível fechamento da unidade de Barbacena da

Companhia  Têxtil  Ferreira  Guimarães,  em  decorrência  de  liquidação  judicial;  da

deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  André  Quintão  e  Zé  Maia  em  que

solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  comissão  e  das  Comissões  de

Participação Popular  e de Fiscalização Financeira,  no  Município de  Araçuaí,  para

debater,  em  audiência  pública,  a  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  no

exercício de 2014, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção; e da

deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 no exercício de 2014, no âmbito

da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção.  Ato  contínuo,  é  recebido  pela

presidência,  para  ser  apreciado  em  reunião  posterior,  requerimento  do  deputado

Dalmo Ribeiro Silva em que requer seja realizada audiência pública para debater o

Projeto de Lei Federal nº 2.664/2011, que regulamenta o exercício da profissão de

gestor ambiental, de autoria do deputado Arnaldo Jardim, em tramitação na Câmara

dos  Deputados.  A presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para

ouvir a Sra. Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e

Segurança do Trabalho de Minas Gerais;  e  os  Srs.  Donizete  Antônio  de  Oliveira,

presidente  do  Sindicato  dos  Mototaxistas,  Motofretistas  e  Ciclistas  Autônomos  do
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Estado de Minas Gerais; e Evaldo da Silva Cruz, presidente do Sindimoto de Sete

Lagoas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a

palavra ao deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  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, 15 de outubro de 2013.

Celinho do Sintrocell, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 9/10/2013

Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Rogério Correia e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Elismar Prado, por

indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número regimental,  o  presidente,

deputado Duarte Bechir,  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  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o

recebimento  das  seguintes  correspondências:  ofícios  da  Sra.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira,  coordenadora-geral  do  Sind-Ute-MG,  encaminhando  várias  solicitações

decorrentes das reuniões de audiência pública  dos dias  13 e 16 de setembro de

2013,  e  do  Sr.  Lincoln Emanuel  de  Melo,  presidente  da  Ames-BH,  relatando que

sofreu uma tentativa de expulsão de sua própria escola por parte de uma funcionária

do Instituto de Educação de Minas Gerais e solicitando ainda que a Comissão de

Direitos Humanos desta Casa apure o caso e tome as medidas cabíveis; e de ofícios

publicados no  Diário do Legislativo,  nas datas mencionadas entre parênteses: dos
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Srs. Waldinei Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço; Júlio

Cesar  Martins  Magalhães,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Bom  Sucesso;  da

Câmara Municipal de Passos; e da Sra. Vera Lúcia Guardieiro, prefeita municipal de

Conquista (27/9/2013); e da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de

Educação, e do Sr. Cláudio Augusto Boschi (2), presidente do Conselho Regional de

Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais (3/10/2013). 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 4.298, 4.300

e  4.388/2013,  que  receberam  pareceres  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  os

deputados Duarte Bechir, Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, não se registrando

voto  contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 5.605, 5.610, 5.708, 5.709, 5.827 e 5.831/2013. 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 Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte

Bechir e Bosco (3) em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação pedido de providência para alteração do Decreto nº 45.599, de 11/5/2011,

que dispõe sobre o Programa de Educação Profissional - PEP -, de modo a permitir a

participação de alunos no regime semipresencial; seja realizada audiência pública da

comissão para debater as dificuldades financeiras e operacionais da Fundação de

Educação para o Trabalho - Utramig; seja realizada visita à sede da Utramig para

verificar denúncia de que a instituição de ensino passa por dificuldades financeiras e

operacionais que comprometem a qualidade do ensino; da deputada Maria Tereza

Lara em que solicita seja encaminhado ao prefeito de Betim pedido de providências

para que implemente,  com urgência, o Programa Escola Integral no município; do

deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  acampamento

organizado pelo Sind-UTE-MG para ouvir as reivindicações da categoria e intermediar

o processo de negociação junto ao governo do Estado, emendado pelo Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  incluindo  o  acompanhamento  da  Tv  Assembleia  à  visita;  da

Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados  Bosco  e  Elismar  Prado  em  que
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solicitam  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências para alteração do Decreto nº 46.206, de 2013, de modo a garantir o

direito dos diretores de escolas públicas estaduais de recebimento dos acréscimos

remuneratórios devidos pelas certificações ocupacionais desde 2005 até esta data;

dos  deputados  Duarte  Bechir,  André  Quintão  e  Zé  Maia  em  que  solicitam  seja

realizada  reunião  conjunta  desta  comissão  com  as  Comissões  de  Participação

Popular  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  no  Município  de  Ubá  para

debater,  em  audiência  pública,  a  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  no

exercício  2014,  no  âmbito  da  rede  Educação  e  Desenvolvimento  Humano;  da

deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e Rogério Correia (3) em

que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências

para que seja enviado o projeto de lei, conforme acordo firmado no ano de 2011 com

esta  Casa,  que  concede  anistia  aos  profissionais  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação de Minas Gerais, integrantes do quadro de pessoal das Leis nºs 15.293, de

5  de  agosto  de  2004,  e  15.784,  de  27  de  outubro  de  2005,  que  aderiram  ao

movimento grevista reivindicatório nas paralisações realizadas nos dias 24/2, 29/3,

19/4, 4/5, 11/5 e 31/5, no período de 8/6 a 28/9 e nos dias 26/10, 10/11 e 22/11 de

2011, e nos dias 14/3, 15/3, 16/3, 5/9 e 26/9 de 2012; seja realizada reunião com a

participação  de  representantes  do  Ministério  Público  Estadual  e  do  Tribunal  de

Contas  do  Estado  e  outros  convidados  para  debater,  em  audiência  pública,  a

aplicação, pelo Estado, de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a

proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino; seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, o plano de carreira dos cargos

de  analista  educacional  (carreira  de  nível  superior)  e  de  assistente  técnico

educacional e de assistente educacional (carreira de nível médio), tendo em vista que

a legislação que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de educação contempla

apenas a docência ou o apoio à docência nas instituições de educação; do deputado

Duarte Bechir (2) em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência

pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no âmbito da

rede  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação;  seja  realizada  reunião  para  debater,  em

audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no
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âmbito da rede Educação e Desenvolvimento Humano; da deputada Liza Prado e dos

deputados Duarte Bechir  e Duilio de Castro em que solicitam seja realizada visita

conjunta desta comissão com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência com a finalidade de participar do ato de apoio às Apaes no Município de

Sete  Lagoas.  São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os

requerimentos dos deputados Duarte Bechir, Rogério Correia e Sávio Souza Cruz em

que  solicitam  seja  encaminhado  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação pedido  de

informações sobre as ações de gestores e servidores de escolas estaduais contra a

livre organização estudantil, direito garantido pela Lei nº 12.804, de 12 de janeiro de

1996,  conforme  denúncias  apresentadas  pelo  Presidente  da  Associação

Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte - Ames-BH -

Lincoln  Emanuel  de  Melo;  Duarte  Bechir,  Rogério  Correia,  Sávio  Souza  Cruz  e

Adalclever  Lopes  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  a

Secretaria de Estado de Educação para que, em parceria com o referido município,

proceda  à  imediata  reforma  do  prédio  que  abriga  a  Escola  Municipal  Professor

Boanerges de Araújo Netto e a extensão da Escola Estadual Guilhermino de Oliveira;

da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e Rogério Correia em

que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o Programa

de  Intervenção  Pedagógica;  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, eventual descumprimento da

Lei  nº  13.410,  de 1999,  que assegura  a  livre  organização estudantil.  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 outubro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/10/2013

Às  10h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Duarte Bechir (substituindo o deputado João
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Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR) e Inácio Franco (substituindo o

deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.189 e 4.214/2013 são retirados da

pauta por não cumprirem pressupostos regimentais e o Projeto de Lei nº 4.540/2013

por haver sido apreciado em reunião anterior. O presidente determina a distribuição

em avulso do parecer do relator, deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

rejeição  das  Emendas  nºs  29  a  42  e  44  a  55  apresentadas  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, da Emenda nº 2, incorporada ao

Substitutivo nº 3, e pela rejeição do Substitutivo nº 2, apresentados ao Projeto de Lei

Complementar  nº  41/2013;  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.349/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública (relator: deputado Lafayette de

Andrada); e 4.454/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Zé Maia); e

pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3 apresentadas ao Projeto de Lei nº 3.879/2013,

no 1º turno (relator: deputado 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 da

deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  André  Quintão  e  Zé  Maia  em  que

solicitam seja realizada audiência pública conjunta, no Município de Araçuaí, com as

comissões de Participação Popular e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

para  debater  a  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  no  exercício  2014,  no

âmbito  da  Rede  de Desenvolvimento  Social  e  Proteção;  e  dos  deputados  Duarte

Bechir, André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada audiência pública

conjunta,  no  Município  de  Ubá,  com as  Comissões de Participação Popular  e  de
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Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-

2015, no exercício 2014, no âmbito da Rede Educação e Desenvolvimento Humano.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária do dia 15/10/2013,

às 14h30min, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às  16h40min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz,  João  Vítor  Xavier  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado  Carlos

Henrique, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Vítor

Xavier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a 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. O presidente recebe, para posterior aprovação, requerimento do deputado

Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater  os  reflexos  das  Resoluções  nºs  414/2010  e  480/2012,  da  Aneel,  que

determinam  a  transferência  ao  poder  público  municipal  dos  ativos  de  iluminação

pública e estabelece os procedimentos. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja

realizada audiência pública em Esmeraldas, para debater os serviços de saneamento

básico e de energia elétrica prestados no município; Sávio Souza Cruz, Célio Moreira

e Gustavo Perrella em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta das

Comissões de Minas e Energia, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para debater proposta de revisão

das  ações  do  exercício  2014  do  PPAG  2012-2015,  no  âmbito  da  Rede  de
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Desenvolvimento Econômico e Sustentável; Sávio Souza Cruz e Pompílio Canavez

(4)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Copasa  pedido  de

informações e de envio de relatório de monitoramento de aquíferos localizados nos

Municípios  de  Caxambu,  Cambuquira,  Lambari  e  Araxá  a  esta  comissão  e  às

prefeituras  e câmaras municipais desses municípios  ou explique as razões de tal

monitoramento não ser realizado; em que solicitam seja encaminhado ao presidente

da  Copasa  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  estudos  e  ações  de

preservação das nascentes e das áreas de recarga localizadas nos Municípios de

Caxambu,  Cambuquira,  Lambari  e  Araxá;  em que solicitam seja encaminhado ao

presidente  da  Copasa  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  estudos

geológicos  das  áreas  exploradas  e  de  recarga  e  de  estudos  do  potencial  de

produção, venda e logística de distribuição para exploração de águas minerais nos

aquíferos localizados nos Municípios de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá; e

em  que  solicitam seja  encaminhado  ao diretor-presidente  da  Codemig  pedido  de

informações sobre o repasse ao Município de Caxambu de royalties decorrentes da

exploração  das  águas  minerais.  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 16/10/2013, às 16 horas, no Plenarinho II desta

Casa, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Bosco, presidente - Glaycon Franco - Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 17/10/2013

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Palavras do Presidente.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Braulio Braz - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Maria Tereza Lara -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Palavras do Presidente

O presidente (deputado Sargento Rodrigues) - Às 14h5min, a presidência, em sinal

de luto pelo falecimento do ex-deputado Miguel Martini, deixa de abrir a reunião e

convoca as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação.

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Elismar Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Palavras

do Sr. Jota D'ângelo - Palavras do Sr. Bernardo da Mata Machado - Palavras da Sra.

Eliane Parreiras - Palavras do Presidente - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras

do Presidente -  Leitura,  Votação e Aprovação do Regulamento da III  Conferência

Estadual de Cultura - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Elismar  Prado  -  João  Vítor  Xavier  -
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Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Romel Anízio -

Sebastião Costa.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor -  Destina-se esta reunião  à realização da III  Conferência Estadual  de

Cultura, com o tema “Uma política de Estado para a cultura: desafios do Sistema

Nacional de Cultura”, que é uma realização do governo de Minas Gerais, por meio da

Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  e  se  constitui  em  etapa  para  a  III  Conferência

Nacional,  a  ser  realizada  pelo  Ministério  da  Cultura,  em  Brasília,  no  mês  de

novembro.

1º Painel: Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Eliane Parreiras,

secretária  de  Estado de  Cultura,  representando o  governador  do  Estado,  Antonio

Anastasia;  o  Exmo.  Sr.  Bernardo  da  Mata  Machado,  secretário  substituto  de

Articulação Institucional do Ministério da Cultura, representando o Ministério; a Exma.

Sra. Maria Olívia de Castro e Oliveira, secretária adjunta de Cultura de Minas Gerais;

e os Exmos. Srs. deputado Elismar Prado, presidente da Comissão de Cultura desta

Casa; e Jota D'ângelo, representando o Conselho Estadual de Política Cultural de

Minas Gerais.

Registro de Presença

O  locutor -  Neste  ato,  registramos  a  presença  do  Exmo.  Sr.  Júlio  Miranda,

presidente da  Fundação TV Minas Cultural  e  Educativa;  da Exma. Sra.  Fernanda

Machado, presidente da Fundação Clóvis Salgado; dos Exmos. Srs. Carlos Frederico

Vaz de Carvalho, secretário de Cultura da Prefeitura de Sabará; vereador Arnaldo

Godoy,  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Mateus  Braga  Alves  Clemente,
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procurador do Estado; e Jeferson Rios, presidente do Instituto Cultural de Carros e

Objetos de Época; da Exma. Sra. Cesária Macedo, chefe da Representação Regional

do Ministério da Cultura; e do Exmo. Sr. ex-deputado e ex-secretário Amilcar Martins

Filho, diretor do Instituto Cultural Amilcar Martins - Icam.

Registramos o agradecimento da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais

ao Serviço Social da Indústria - Sesi -, pela importante parceria na montagem dos kits

dos participantes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Jota D'ângelo

Meus companheiros de Mesa, conferencistas, autoridades presentes. Cabe-me, em

primeiro lugar, agradecer aos conselheiros do Conselho Estadual de Política Cultural -

Consec  -,  minha  indicação  para  representá-los  nesta  sessão  de  abertura  da  III

Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais.

O Consec tem apenas um ano de existência, tomamos posse em 5 de setembro de

2012.  Ainda  estamos  nas  preliminares,  atentos  aos  indispensáveis  trâmites

burocráticos, alguns até não tão indispensáveis,  que precedem a consolidação de

organismos institucionais.  Entretanto,  o mais  importante  é recordar  que o Consec

representa uma reivindicação de 30 anos das classes culturais de Minas Gerais.

O primeiro Conselho Estadual de Cultura, do qual fiz parte, foi criado em 1975, no

governo de Aureliano Chaves, que também criou o embrião da futura Secretaria de

Estado de Cultura, a Coordenadoria de Cultura. O conselho teve duração efêmera,

encerrando suas atividades em 1982. Durante 30 anos, os militantes da área artística

e  cultural  clamaram pela  reativação de um conselho estadual  de  cultura  e  foram

finalmente atendidos no governo Anastasia, com a criação do Conselho Estadual de

Política Cultural - Consec.

Um  dos  grandes  problemas  da  área  cultural  sempre  foi  a  superação  das

dificuldades  que  envolvem  o  diálogo  entre  os  agentes  culturais  e  os  gestores

institucionais  de  cultura.  Se  esse diálogo é  difícil  na  capital  de  um  estado como

Minas,  é ainda mais  complexo quando precisa ocorrer  entre  agentes culturais  do
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interior  e os  organismos governamentais  sediados em Belo  Horizonte.  Essa foi  a

razão primordial pela qual o Consec, desde a sua instalação, criou suas reuniões

itinerantes, realizadas em cidades do interior, na tentativa de uma aproximação no

mínimo regional com aqueles que se dedicam, com todos os sacrifícios, a manter viva

a  chama  da  arte  e  da  cultura  em  municípios  cujas  prefeituras,  com  raríssimas

exceções, se omitem em dar àqueles abnegados o apoio que merecem. E isso ocorre

mesmo nos municípios que são contemplados com o ICMS Cultural.

Aos  poucos  e  muito  lentamente,  para  dizer  a  verdade,  caminhamos  para  uma

gestão  cultural  baseada  no  esforço  permanente  de  dialogar  com  os  verdadeiros

protagonistas do ato criador, já que não cabe ao Estado produzir a arte e a cultura,

mas prover os meios para que ela seja produzida na sua diversidade e com completa

liberdade de escolha. Assim como, no âmbito federal, a criação dos Pontos de Cultura

caminhou justamente nessa direção, algumas iniciativas da Secretaria de Estado de

Cultura,  como  a  implantação  do  Fundo  Estadual  de  Cultura,  as  conferências

municipais  de  cultura  e,  agora,  as  reuniões  itinerantes  do  Consec  mostram,  de

maneira inequívoca, que estamos avançando na trilha de uma abrangência maior das

políticas culturais num Estado de dimensões alargadas e alta densidade populacional.

Esta  III  Conferência  Estadual  de  Cultura  faz  parte  desse  processo  de  inclusão

interiorana, de emparelhamento dos criadores com os gestores públicos de cultura,

de pródigo intercâmbio de ideias, sugestões, divergências e convergências. Arte e

cultura  guardam  complexidades,  individualidades,  concepções  e  conceitos  que

tornam o diálogo muitas vezes árido e tortuoso. Mas a conferência existe exatamente

por causa disso, e é preciso enfrentar os desafios que a realidade nos apresenta.

Cabe aqui  uma manifestação de  reconhecimento  àqueles  que se  empenharam,

com  dedicação exemplar,  para  a  concretização  desta  conferência,  sejam eles  da

Secretaria de Cultura, da Assembleia Legislativa ou do Consec. A arte e a cultura

agradecem. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Bernardo da Mata Machado

Boa noite a todos e a todas e aos meus colegas da Mesa. Gostaria de saudar a

Mesa citando única e exclusivamente, para responder ao pedido do cerimonial de não

nos  estendermos  nas  saudações,  o  meu  amigo,  colega  e  mestre  de  teatro  Jota
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D'ângelo, em nome do qual cumprimento a secretária, os deputados e a deputada.

Gostaria de transmitir a todos a saudação da Ministra da Cultura Marta Suplicy, que

me encarregou de representar o Ministério da Cultura. Quero transmitir não apenas

as  saudações,  mas  parabenizar  todos  vocês  e  o  Estado  de  Minas  Gerais  pela

realização  desta  conferência  estadual  e  das  conferências  municipais  e

intermunicipais, que envolveram só neste Estado 328 municípios.

Como sabem, esta conferência estadual e as conferências municipais são etapas

da  III  Conferência  Nacional  de  Cultura,  que se  realizará  em  Brasília,  no  final  de

novembro. No Brasil foram envolvidos 2.913 municípios. Ou seja, chegamos a 52%

dos municípios brasileiros.  Todos os estados e o Distrito Federal  estão realizando

conferências estaduais neste mês. Então, com certeza, em uma avaliação preliminar,

podemos dizer que a conferência tem tido um caminho bem-sucedido.

É importante dizer que a III Conferência Nacional de Cultura está ocorrendo em um

momento  muito  especial  na  história  do  Brasil,  em  um  ano  em  que  tivemos

importantes manifestações de rua. Aproveito para cumprimentar o vereador Arnaldo

Godoy e o ex-vereador e ex-deputado estadual Amilcar Martins, que são historiadores

também. Os historiadores denominaram as manifestações que ocorreram no Brasil de

Jornadas de Junho. Nós, historiadores, temos essa mania de dar nomes pomposos

aos fatos históricos. Mas Jornadas de Junho me parece um nome adequado. Por que

estou relacionando esses movimentos de rua a esta conferência? Porque, no meu

entender,  a  principal  mensagem  que  veio  das  ruas  é  a  necessidade  de  nos

aprofundarmos na democracia brasileira, não só na democracia representativa, mas

também na democracia participativa.

As análises que têm sido feitas - e vamos precisar de muitas análises para entender

o que aconteceu no País - já apontaram uma questão muito importante. Hoje o País

tem  condições  de  conviver  com  essas  manifestações,  porque  temos  instituições

fortes gestadas em decorrência da Constituição de 1988. E o parágrafo único do art.

1º da Constituição de 1988 diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Ou seja,

desde  o  seu  primeiro  artigo,  a  Constituição  Brasileira  reúne  democracia

representativa e democracia participativa. E a conferência de cultura não é nada mais
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do que um instrumento, um mecanismo de democracia participativa.

É verdade que a Constituição Brasileira  cita  explicitamente três  mecanismos de

democracia participativa: plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. De 1988 até

agora, experimentamos algumas vezes - mas acredito ainda serem poucas vezes -

esses três instrumentos. Tivemos uma vitória importante com a Lei da Ficha Limpa,

que  se  originou  de  uma  iniciativa  popular.  Hoje  o  Congresso  Nacional  está  na

expectativa  de  receber  projetos  de  iniciativa  popular  de  reforma  política  que

pretendem  dar  resposta  a  essa  necessidade  de  aprofundamento  da  democracia

representativa.

Também há vários artigos na Constituição que falam em gestão democrática das

políticas públicas. Isso está nos capítulos: Da Educação, Da Saúde, Da Assistência

Social e em outros. Essa gestão democrática vem sendo experimentada por meio da

criação de conselhos, como o Conselho de Política Cultural, aqui representado pelo

Jota D'ângelo, com a realização de audiências públicas, de consultas públicas sobre

projetos de lei, conferências de cultura e conferências em geral.

A partir  de  dezembro  de  2012,  a  palavra  “conferência”  entrou  na  Constituição

brasileira,  e entrou  justamente  por  intermédio  de  uma emenda constitucional  que

gerou  o  atual  art.  216-A,  que  criou  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  com  seus

princípios e sua estrutura. No art. 216-A, estão os conselhos de cultura, os planos de

cultura, as conferências de cultura, entre outros elementos que, com certeza, vocês

que são delegados eleitos conhecem. Eles já estão em processo de construção em

seus municípios.

É com muita satisfação que nós, do Ministério da Cultura, estamos realizando neste

momento  a Conferência Nacional  de Cultura,  justamente porque foi  a  cultura que

conseguiu  introduzir  na  Constituição  Brasileira  esse  mecanismo  de  participação

política e social que é a conferência. Isso, de fato, orgulha-nos muito. E é por isso

também que nós, do Ministério da Cultura, escolhemos este tema fundamental para

ser o tema central desta conferência: “Uma política de Estado para a cultura: desafios

do Sistema Nacional de Cultura”.

Espero que nestes três dias vocês, delegadas e delegados do Estado, dediquem-se

a discutir  e  a  aprofundar  esses desafios  da  implantação do Sistema Nacional  de
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Cultura e que, ao final, elejam uma bancada aguerrida para representar o Estado em

novembro. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Eliane Parreiras

Boa noite a todos. Pedirei licença, presidente, porque não posso deixar de fazer

algumas  saudações,  e  muitas  delas  implicam até agradecimentos.  Primeiramente,

agradeço ao deputado Dinis Pinheiro, presidente, a parceria e o apoio da Assembleia

Legislativa para realização da III Conferência Estadual de Cultura. Sou testemunha

de que na II Conferência também tivemos essa mesma participação. Queria dar esse

testemunho  público.  Eu  falava  com  você  que  a  equipe  da  Assembleia,  todos  os

servidores  realmente  foram  fundamentais  para  termos  essa  conferência.  Então,

recebam o meu muito-obrigado.

Quero  cumprimentar  o  Bernardo  da  Mata  Machado,  secretário  substituto  de

Articulação  Institucional  do  Ministério  da  Cultura,  e  agradecer  a  parceria  e  a

possibilidade sempre presente de interlocução e de diálogo com esse ministério. O

Bernardo esteve desde o marco zero da criação do Sistema Estadual  de Cultura,

desde o começo - vou voltar a falar sobre isso. Meus parabéns e meu muito-obrigado

pela parceria com o governo de Minas.

Queria cumprimentar também a minha companheira diária, a secretária adjunta de

cultura de Minas Gerais, a ex-deputada Maria Olívia de Castro e Oliveira, que, depois

de 16 anos de mandato como deputada, veio agregar à Secretaria de Cultura toda a

sua experiência e o seu apoio na interlocução com o Legislativo e com o interior.

Maria Olívia,  meu muito-obrigado por  todo o apoio  diário  que recebo de você na

Secretaria  de  Cultura.  Cumprimento  o  Jota  D'ângelo,  representante  do  Conselho

Estadual de Política Cultural de Minas Gerais. Foi consenso, por aclamação, que o

D'angelo  estivesse  aqui  representando  o  conselho.  Meu  agradecimento  pela  sua

contribuição no conselho  e,  ao  mesmo tempo,  por  sua  temperança e  pelas  suas

importantes  considerações,  que são sempre muito  importantes  para  o avanço no

desenvolvimento  da  cultura.  De  maneira  muito  especial,  quero  cumprimentar  o

deputado  Elismar  Prado,  presidente  da  Comissão  de  Cultura  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, com quem mantemos um diálogo permanente em função

da comissão. Meu muito-obrigado pela presença e por estar aqui colaborando com a
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conferência. Quero cumprimentar alguns deputados que estão sempre em contato e

apoiando a Secretaria de Cultura e as ações da cultura, como a deputada Liza Prado,

a deputada Luzia Ferreira, que também é da Comissão de Cultura, o deputado Luiz

Henrique, que é da Comissão de Cultura e do Conselho Estadual de Política Cultural,

assim  como o  deputado  Elismar  Prado,  presidente  da  comissão.  Cumprimento  o

deputado Lafayette de Andrada, que estava aqui.  Estivemos com alguns outros  e

deixo o meu abraço especial a cada um de vocês. Também cumprimento a Janaína

Melo, que é superintendente de Ação Cultural e, na sua pessoa, cumprimento todos

os servidores presentes da Secretaria de Cultura que colaboraram com a realização

dessa conferência. Ainda na pessoa da Janaína, quero saudar os presidentes das

seguintes instituições do Sistema Estadual de Cultura que estão presentes: Fundação

Clóvis  Salgado,  Iepha,  Rede  Minas,  entre  outros.  Cumprimento  ainda  todos  os

conselheiros  do Conselho Estadual  de Cultura,  em nome do Aníbal  Macedo e do

Amilcar  Martins,  que  é  vice-presidente  do  conselho.  Há  diversos  integrantes  do

conselho aqui e deixo o meu abraço a cada um. Cumprimento a Cesária Macedo,

chefe  da  Representação  Regional  do  Ministério  da  Cultura;  o  Olavo  Romano,

presidente da Academia Mineira de Letras e, por meio dele, cumprimento todos os

artistas presentes; a Rose Guedes, do IAB, e, por meio dela, todos os representantes

do Conselho  Estadual  de Patrimônio Cultural  -  Conep -,  instituição extremamente

importante  para  o  nosso  processo,  como  órgão  colegiado;  o  Arnaldo  Godoy,

representando a  Câmara dos  Vereadores  de  Belo  Horizonte;  e  todos  os artistas;

produtores  culturais;  secretários  de  cultura  que  estão  presentes.  Antes  de  iniciar,

quero falar da felicidade que senti quando cheguei aqui e vi o Plenário repleto de

profissionais,  de servidores, de artistas, de produtores e da sociedade civil.  Todos

estão mobilizados pela causa da cultura. Quero falar da minha felicidade quando vi

essa mobilização com pessoas de todo o Estado de Minas.

A III Conferência Estadual de Cultura é mais uma oportunidade de aproximação

entre a sociedade civil e governos, para avaliar, rever e propor diretrizes, programas e

investimentos  prioritários  para  a  cultura  em  nosso  Estado.  Acreditamos  que  a

conferência  se  constitui  em um fórum privilegiado para  o  subsídio  das  definições

estratégicas  governamentais.  É  um  momento  importante  para  identificação  de
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demandas, reivindicações e anseios dos cidadãos, considerando as peculiaridades

regionais e caraterísticas singulares das centenas de municípios aqui representados.

Entendemos  que  é  de  suma  importância  fomentar  o  diálogo  entre  os  diferentes

representantes  dos  diversos  segmentos  da  cadeia  produtiva  da  cultura:  artistas,

produtores e instituições culturais, poderes públicos estadual e municipal.

A  III  Conferência  Estadual  de  Cultura  é  esse  espaço  de  encontro,  reflexão,

compartilhamento e, principalmente, construção colaborativa. Trezentos e oitenta e

seis  municípios  de  Minas  Gerais  realizaram  conferências  municipais  ou

intermunicipais. Muitos daqueles que não conseguiram realizá-las estarão conosco

aqui  para  participar  como ouvintes.  Desse  fértil  momento  propositivo  e  reflexivo,

sairão encaminhamentos e representantes de Minas Gerais para a III Conferência

Nacional de Cultura, que será realizada em Brasília,  no mês de novembro. Essas

proposições  vão colaborar  com a consolidação e  o aperfeiçoamento das políticas

públicas do País.

O  governo  de  Minas  acredita  que  cultura  é  desenvolvimento  humano,  social  e

econômico.  Para a promoção do desenvolvimento cultural,  é fundamental oferecer

uma política pública de  cultura forte,  abrangente,  descentralizada,  legitimada pela

participação da sociedade na sua formulação e  implementação e  pela  integração

entre  entes  federados  na sua elaboração e  execução.  Com o tema central  “Uma

política  de estado para a cultura:  desafios  do  Sistema Nacional  de  Cultura”,  a  III

Conferência  Estadual  de  Cultura  corrobora  os  ideais  propostos  pelo  governo  de

Minas.

Parabenizamos o Ministério da Cultura pela importante contribuição à consolidação

da política pública de cultura no País, por meio do Sistema Nacional de Cultura. Esse

sistema conta com o nosso apoio e colaboração para a sua implementação em Minas

Gerais, Estado de dimensões territoriais tão desafiantes.

Temos trabalhado firmemente pela constituição de um Sistema Estadual de Cultura

abrangente, sinérgico e integral. É preciso reconhecer o pioneirismo de Minas Gerais

no que se refere à constituição de um sistema de cultura, que nasce ainda como

embrião  em 1895,  com a  lei  de  criação do Arquivo  Público de Minas  Gerais,  do

museu e biblioteca estaduais. Desde então, o sistema cresceu e recebeu apoio das
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gestões estaduais, com importantes marcos legais, como a Lei nº 11.726, de 1994,

que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, atualizada ao longo

desses anos e que faz referência direta ao Sistema Estadual de Cultura e ao Plano

Estadual de Cultura.

Sabemos da importância do permanente aperfeiçoamento. Em janeiro de 2011, foi

criado  o  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  órgão  colegiado  de  caráter

consultivo, propositivo, deliberativo e de assessoramento superior da SEC, que tem

como finalidade acompanhar  a elaboração da política  cultural  do  Estado e  a sua

implantação.

Superadas as etapas de elaboração de seu regimento interno e de participação na

organização  desta  conferência,  o  Consec  se  dedicará  agora  ao  processo  de

colaboração na elaboração do Plano Estadual de Cultura, com um plano de ação que

envolve  diversas  consultas  públicas.  A  conferência  de  cultura,  assim  como  as

reuniões itinerantes do Consec, realizadas nas 10 macrorregiões de Minas,  serão

importantes  fontes  de  apoio  para  a  elaboração  de  um  plano estadual  de  cultura

abrangente  e  legítimo.  Gostaria  de  agradecer  a  cada  um  dos  conselheiros  a

colaboração diária com a política pública de Minas e a contribuição com a realização

da conferência.

Houve uma comissão - estou vendo aqui vários integrantes, a Madalena, a Maria,

enfim, várias pessoas, e seria injusta se não citasse todos os nomes - que trabalhou

firmemente para que esta conferência pudesse ser realizada, considerando todos os

aspectos democráticos. O meu muito-obrigado a cada um de vocês do conselho pela

colaboração.

Aproveito também para agradecer ao Ministério da Cultura o reconhecimento da

política estadual do ICMS Patrimônio Cultural, permitindo a sua compatibilização ao

Sistema Nacional  de Cultura.  A lei  do ICMS Patrimônio Cultural faz o repasse de

recursos do ICMS para os municípios que preservam a sua memória e seu patrimônio

cultural. Assim, temos hoje mais de 800 municípios que têm Conselho Municipal de

Patrimônio Cultural e 593 municípios que têm Fundo Municipal de Patrimônio.

Esses  resultados  precisavam  ser  considerados,  e  o  Ministério  da  Cultura

compreendeu isso. Meu muito obrigada, Bernardo, pois você foi um dos interlocutores
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e articuladores para que pudéssemos fazer essa conciliação. Meu muito-obrigado, em

nome de Minas Gerais, por esse reconhecimento. Amanhã serão apresentadas, em

um dos painéis, as regras para compatibilização e orientação dos municípios.

Informamos também que o governo do Estado já formalizou e encaminhou toda a

documentação para adesão ao Sistema Nacional de Cultura e, em breve, teremos um

evento em Minas Gerais para a assinatura, com a presença do governador Antonio

Anastasia e da Ministra Marta Suplicy. Destacamos ainda o nosso compromisso com

a descentralização das políticas públicas de cultura no Estado. Essa diretriz passa

por todas as ações do Estado e se potencializa com a realização do Minas Território

da Cultura, o maior programa de descentralização da ação cultural já realizado no

Estado.

Ele está dividido em três grandes eixos: Dinâmicas Territoriais, para discussão das

políticas  públicas  de  cultura;  Territórios  do  Saber,  para  formação  e  capacitação

artística e em gestão cultural; e Territórios Criativos, que é circulação dos acervos do

Estado  e  apresentação  dos  valores  locais.  O  programa  já  passou  por  seis

macrorregiões  de  Minas  Gerais,  48  microrregiões,  oferecendo  297  dias  de  ação,

1.211 programações, com a participação de 277 municípios até o momento. Como

grande legado, temos os fóruns permanentes das microrregiões para identificação e

organização das demandas coletivas.

Convidamos todos a participar de mais uma ação do Movimento Minas, o programa

Troque Ideias com o Governador, espaço de diálogo entre o governo estadual e a

população.  O  primeiro  tema  a  ser  debatido,  escolhido  pelo  governador,  será  as

políticas  culturais.  Convidamos  todos  a  acessar  o  site www.movimentominas.

mg.gov.br. e a participar desse programa.

Essas são iniciativas do governo de Minas com o objetivo de democratizar o acesso

à cultura, descentralizar a ação cultural e permitir uma construção compartilhada da

política  cultural.  Gostaria  de  agradecer  a  todos  os  envolvidos  no  processo  de

organização  e  produção  da  III  Conferência  Estadual  de  Cultura,  que,  pela  sua

magnitude,  demanda  esforços  de  toda  uma equipe  de  trabalho  bem  organizada,

coesa e empenhada. Meu agradecimento especial aos servidores da Secretaria de

Cultura que estão aqui desde cedo, trabalhando nisso há meses. Meu muito-obrigado
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a cada um de vocês que estão  dedicando seu trabalho para colaborar  com este

momento. Gostaria de agradecer especialmente à Assembleia Legislativa de Minas

Gerais o apoio e a colaboração.

Bem-vindos à III  Conferência Estadual  de Cultura.  Esperamos que sejam porta-

vozes das demandas regionais e das ricas e plurais dimensões da cultura mineira, e

que, por sua articulação e compromisso, assumam o papel de protagonistas nesse

grande debate público para a construção das diretrizes culturais que queremos.

Que este encontro proporcione a todos novos impulsos nas ações que muito têm

contribuído para o desenvolvimento da cultura em nosso Estado e no Brasil. Bom

trabalho a todos. Muito obrigada.

Palavras do Presidente

Boa noite, senhoras e senhores. Quero saudar a Exma. Sra. Secretária de Cultura

de Minas Gerais, Eliane Parreiras, essa simpatia de ser humano, encantadora e que

brilha no setor cultural.

É muito bom reencontrá-la aqui representando o nosso querido governador Antonio

Anastasia.  Com  enorme  alegria,  quero  saudar  os  Exmos.  Srs.  Jota  D'ângelo,

representante do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, e Bernardo

da Mata Machado, secretário substituto de Articulação Institucional do Ministério da

Cultura, representando o Ministério da Cultura. Grato pela preciosa presença. Quero

abraçar a Exma. Sra. Maria Olívia, secretária adjunta de Estado de Cultura de Minas

Gerais. Esta é a sua casa. Maria Olívia foi deputada por quatro mandatos e depois

nos abandonou.  É compreensível,  pois está abraçando o setor cultural  com muito

afinco, fé e enorme entusiasmo. Muito bom tê-la ao nosso lado. Quero saudar essa

jovem liderança que faz um trabalho de primeira grandeza, o presidente da Comissão

de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Elismar Prado. Muito

bom saber que esta comissão conta com seu talento, com sua luz, com seu brilho.

Quero abraçar aquela moça, a D. Cecília, filha do saudoso embaixador da cultura

José Aparecido de Oliveira. É uma enorme alegria revê-la. Dê um fraternal abraço na

senhora sua mãe. Quero cumprimentar o Sr. Amilcar Martins, ex-deputado. Quando

se  fala  em cultura,  obrigatoriamente  se  fala  nessa grande expressão  da  área,  o

eterno  deputado  Amilcar  Martins.  Quero  abraçar  as  deputadas  e  os  deputados
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presentes; quero abraçar os artistas, os produtores, as senhoras e os senhores.

Secretária, tenho aqui um discurso muito bem redigido, mas farei uma oração muito

breve, muito rápida, para agradecer a cada um de vocês a visitação a esta Casa.

Tenho me esforçado, esforçado muito, ao lado de todos os deputados, para buscar

uma relação muito serena, muito íntima, muito consensual com a sociedade mineira.

Esse é  o  papel  do  empregado do  povo;  essa é  a  missão  desta  instituição.  Esta

instituição  é  o  orgulho  de  todos  nós.  De  forma  responsável,  dedicada,  zelosa  e

correta, ela tem abraçado todas as causas sociais dos mineiros e dos brasileiros.

Relembro uma que pode ser considerada a causa mãe da sociedade brasileira, a

saúde,  que  lamentavelmente,  revela-nos,  ainda,  um  quadro  de  fragilidade  e  até

mesmo de mazela. O Brasil, mesmo alçado à condição de 6ª economia do mundo, ao

se  falar  em  saúde,  perde  em  investimento  nesse  setor  para  150  países.  É  algo

lamentável. Se realizarmos um cotejo, um paralelo com a Argentina, Chile ou Uruguai,

também  ficaremos  frustrados.  Talvez  muitos  não  tenham  conhecimento,  mas  os

países africanos promovem mais investimento em saúde do que o Brasil.

Então, é muito bom, Dr. Bernardo, ouvir a sua sábia oração, manifestação muito

lúcida. Procuro estar atento ao saber, à opinião, à inquietação, à manifestação do

povo.  Esse  é  o  dever  de  quem  preza  a  vida  pública  de  verdade.  A juventude,

sobretudo a mineira e a brasileira, Maria Olívia, deu uma belíssima lição para mim,

para todos nós, para quem quer ajudar a mudar o Brasil. Naquilo identifiquei uma bela

consciência cívica: a sociedade externando a sua indignação, o seu sentimento de

repulsa e a sua vontade ilimitada de construir um Brasil melhor, um Brasil mais feliz. É

fundamental que tenhamos humildade franciscana para ouvir esse recado, ouvir esse

pedido de um novo rumo, um novo caminho para o nosso querido Brasil. Por isso,

cada dia mais, todos nós, deputados, deputadas, colaboradores desta augusta Casa,

nos esforçamos para fazer desta instituição uma instituição esmerada, exemplar. Por

isso, secretária Eliane, há pouco tempo e de forma pioneira, a Assembleia de Minas

acabou, sepultou de uma vez por todas o pagamento do 14º e do 15º salários dos

deputados; por isso a Assembleia de Minas, também de forma pioneira, achou por

bem, buscando uma relação consensual com a sociedade mineira, abolir, eliminar de

uma vez por todas o pagamento das sessões extraordinárias.
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É por  isso que a Assembleia,  sempre carregando a ética como bandeira maior,

achou por bem também jamais contratar vereadores para aqui trabalhar. É por isso

que a Assembleia de Minas, também pregando sempre a ética, que tem que estar

sempre  presente  em  qualquer  missão  que  viermos  a  desenvolver,  saiu  ao

chamamento de deputado em recesso parlamentar. É por isso que a Assembleia de

Minas abraça uma causa fundamental ao bem-estar do mineiro e do brasileiro, que é

a repactuação das dívidas dos Estados. É por isso que a Assembleia de Minas está

envidando  todos  os  esforços,  para  quê?  Para  que  a  Assembleia  visite  Minas,

converse com o mineiro, busque a sua queixa, a sua reclamação, o seu saber sábio.

Para quê? Para que possamos ser empregados de melhor qualidade.

Fiz  esse  preâmbulo,  que  é  também  fundamentado  nesses  princípios,  nesses

valores tão caros da democracia, porque a Assembleia, há pouco também instituiu o

voto  aberto.  Digo  que  não  tem  nada  mais  sagrado  para  o  parlamentar  que  a

transparência dos seus gestos, das suas atitudes, das suas ações. E acho que a

Assembleia  de  Minas  fez  algo  exemplar,  que  haverá  de  inspirar  tantas  outras

instituições. Aqui, hoje, todos os votos, todas as manifestações são abertas. Daí o

cidadão, o mineiro, o brasileiro tem oportunidade de acompanhar o meu voto, o seu

voto, a sua atitude, a sua ação.

Fiz  essa  análise  preliminar  só  para  demonstrar  o  compromisso  sagrado  do

Parlamento de Minas com a nossa sociedade, com a vida do próximo, do semelhante,

até porque nós aqui nos encontramos na trincheira da vida pública para melhorar a

vida das pessoas. Digo a vocês com enorme orgulho: para melhorar a vida do povo,

precisamos  ter  compromisso  com  a  atividade  cultural  da  nossa  gente,  da  nossa

pátria,  do nosso estado. Temos que estimular,  criar  políticas públicas que possam

verdadeiramente incentivar  o segmento cultural,  dando a ele mais vida,  mais vez,

mais recursos, e uma legislação cada dia mais virtuosa.

É  isso,  queridos  artistas,  colaboradores,  produtores,  que  estamos  buscando

incansavelmente.  Com  muito  orgulho,  falo  a  cada  um  de  vocês  que  estamos

percorrendo a estrada da evolução com a ajuda, com a colaboração de cada um de

vocês.  Logo,  quando  aqui  assumimos,  fizemos  questão  de  ofertar  à  sociedade

mineira,  à  nata  cultural,  um  precioso  presente,  que  é  o  painel  da  nossa  artista
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plástica, consagrada por todos nós, Yara Tupynambá. Um painel lindo, lindo, lindo,

que  estava  escondido,  escondido  dos  olhos  dos  mineiros.  E  hoje  ele  tem

oportunidade de ser visto naquele saguão. Foi um trabalho muito difícil, com o apoio

da universidade federal, do Iphan, da Secretaria de Cultura. Hoje estamos tendo a

oportunidade de ali  passar,  caminhar,  ver,  testemunhar,  vivenciar,  aplaudir  aquele

painel maravilhoso que encanta o coração dos mineiros. É por isso, secretária Eliane,

que tivemos oportunidade - eu fui um singelo procurador - de ser autor da instituição

da lei do barroco mineiro. Este ano, no dia 18 de novembro, estaremos comemorando

o barroco e os 200 anos da imortalidade de Aleijadinho.

Essa é a história de Minas, é isso que dá alegria a cada um de nós. E é por isso

que vamos, daqui a uns dois meses, querida Maria Olívia - seu nome e sua história

estão gravados na entrada da Assembleia, quero aproveitar a oportunidade para dizer

isso -, no dia 27 de novembro - será um momento rico e sagrado da vida, da arte e da

história de Minas Gerais -, inaugurar o memorial do Legislativo Mineiro. É a nossa

história,  é algo que realmente temos que reverenciar.  E, depois de muito esforço,

muita luta, muita abnegação, teremos a felicidade de ofertar a Minas e ao Brasil a sua

história, a história do Legislativo, do Legislativo compromissado com o ser humano,

com os nossos valores, com a nossa democracia.

E  é  por  isso,  querida  secretária,  que  estaremos  no  próximo  mês  também

anunciando para toda Belo Horizonte e Minas Gerais o início do processo licitatório

de requalificação da Praça Carlos Chagas, a Praça da Assembleia. Depois de quase

três  anos de luta,  de esforço,  de trabalho,  em parceria com a Prefeitura de Belo

Horizonte, a Assembleia de Minas dará início vigoroso ao processo licitatório, e dentro

de um ano teremos essa praça, que é de cada um de vocês,  como espaço para

elevar  a vida cultural,  promover  o encontro das pessoas,  propiciar  a interação de

ideias, abraçar o companheiro e fazer aquela boa prosa do mineiro. O mineiro gosta

de ter aquela conversa ao pé do ouvido, gosta de aprender e de ter uma relação cada

dia  mais  fraterna  e  mais  amiga.  É  por  isso  que  digo  que  assembleia  boa,  que

instituição  virtuosa,  auspiciosa  é  aquela  que  tem  compromisso  com  o  segmento

cultural. E a Assembleia de Minas, Maria Olívia e deputado Amilcar Martins, tem sido

brindada pelos mineiros e mineiras, pela sua generosidade, pela largueza de espírito,
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pelos seus valores ricos.

Ontem foi um dos momentos mais significativos da minha pequenina história de

vida pública.  Aqui  cheguei  em 1994,  com 20 e poucos anos -  a Maria  Olívia me

ajudando e me orientando muito naquela época. Foi algo de emocionar, não somente

o  meu  coração,  mas  o  coração  do  mineiro.  É  algo  também  que  expressa  a

importância da nossa cultura, uma parceria que realmente haverá de se apresentar

como verdadeiro marco na história de Minas Gerais. A Assembleia de Minas, por meio

do escultor  Leo Santana, oferecerá a Minas Gerais  uma obra extraordinária,  uma

linda escultura em homenagem e reverência aos doadores de órgãos, que é uma

parceria  entre  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  o  MG  Transplantes,  a

Fhemig e a Secretaria de Estado da Saúde, aqui na Praça da Assembleia. Ontem,

secretária Eliane, 500, 600, 700 pessoas vieram aqui celebrar este momento. Falo

isso com alegria, com emoção, com enorme fé. Pode até parecer algo muito simples,

mas é uma coisa muito nobre. É uma estátua, um marco em homenagem às famílias

doadoras, mas que tem um objetivo muito puro, muito sublime: incentivar em cada um

de nós o hábito e a cultura de doação de órgãos, com o objetivo santo, abençoado,

de ajudar a salvar vidas. Falei ontem e repito que é uma pura atitude de misericórdia,

de generosidade, de solidariedade e de amor. E o amor é a mais bela de todas as

coisas.  Certamente  daqui  a  três,  quatro  meses,  Belo  Horizonte  e  Minas  Gerais

estarão testemunhando essa belíssima obra, expressão da arte, da cultura, da vida,

da solidariedade.

E hoje a Assembleia de Minas está sendo brindada com a presença de cada um de

vocês  no  início  desta  conferência.  Espero,  do  fundo  do  coração,  que  possamos

captar ideias cada dia mais inteligentes, mais comprometidas com esse segmento e

que tudo isso possa se agregar na bela missão de evoluir, enaltecer e qualificar ainda

mais a vida dos mineiros. Todos nós temos um sonho: erradicar a miséria no Estado

de Minas Gerais, dotar todos os mineiros de boa sorte e conceder-lhes uma colheita

de paz, de tranquilidade, de felicidade, de harmonia e de justiça social. E, para isso

se efetivar, é fundamental que tenhamos essa mão amiga, essa mão solidária da nata

cultural de Minas Gerais.

Quero,  portanto,  agradecer  a  cada  um  de  vocês.  A presença  dos  senhores  e
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senhoras é a certeza absoluta de que esta Casa, a Casa de vocês, a Casa de Minas,

a Casa do povo desfruta de bom conceito, de credibilidade e da confiança do mineiro

e da mineira,  para edificar,  sob as bênçãos do pai  celestial,  uma sociedade mais

fraterna,  mais irmã, mais igualitária e muito mais cristã. Um grande abraço e que

Deus abençoe vocês. Paz, saúde e uma ótima conferência a favor de Minas e a favor

de um Brasil muito mais feliz.

Neste  instante,  a  Assembleia  Legislativa  manifesta  os  agradecimentos  aos

integrantes da Mesa de abertura e passa a coordenação dos trabalhos ao presidente

da  Comissão  de  Cultura  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

fraterno amigo, deputado Elismar Prado.

O presidente (deputado Elismar Prado) - Boa noite a todas e a todos. Dou as boas-

vindas a todos os delegados e delegadas da III Conferência Estadual de Cultura.

2º Painel: Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a compor a Mesa as Exmas. Sras. Janaína Cunha Melo,

superintendente de Ação Cultural  da Secretaria de Estado de Cultura;  e Manoella

Machado, superintendente de Interiorização da Secretaria de Estado de Cultura; os

Exmos. Srs. Aníbal Macedo, representando o Conselho Estadual de Política Cultural

de Minas Gerais; e Mateus Clemente, assessor jurídico da Secretaria de Estado de

Cultura;  e  a  Exma.  Sra.  Tatiana  Nonato,  diretora  de  Informação  e  Fomento  da

Secretaria de Estado de Cultura.

Palavras do Presidente

Gostaria apenas de tecer algumas considerações e de agradecer ao presidente,

deputado Dinis Pinheiro, à secretária Eliane Parreiras, ao Bernardo, representante do

Ministério da Cultura, e à nova Mesa composta.

Gostaria  de  dizer  rapidamente  que,  realmente,  temos  um  grande  desafio  pela

frente, porque o tema desta conferência é o desafio de criar uma política de estado

para a cultura. Quando se fala em política de estado, queremos dizer que ela está

acima  das  disputas  políticas,  ideológicas  e  partidárias.  O  nosso  interesse  não  é

construir uma política de governo, mas uma política que perpasse os governos, uma

política  realmente  de  estado,  para  atingirmos o  interesse público,  a  cultura  como

direito. Esse é o nosso desafio, numa parceria com a Comissão de Cultura, sob a
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minha presidência.

Quero agradecer a todos os membros da Comissão de Cultura e à deputada Luzia

Ferreira, que também contribui muito nesse processo. Como o desafio é a construção

e a consolidação do Sistema Nacional de Cultura, fomos procurados pelo Ministério

da Cultura que nos propôs uma parceria e solicitou o auxílio da comissão e desta

Casa  Legislativa.  Percorremos,  então,  todas  as  regiões  do  Estado,  realizando

audiências públicas e oficinas com a participação do Ministério da Cultura, do Fórum

de  Políticas  Culturais  de  Minas  Gerais  e  da  Comissão  de  Cultura,  no  intuito  de

orientar  as  prefeituras,  os  municípios  e  os  gestores  dos  procedimentos  a  serem

adotados  para  melhorarmos  a  participação  de  Minas  Gerais  nesse  processo  de

adesão ao Sistema Nacional de Cultura.

O Estado de Minas Gerais, por toda a sua riqueza e diversidade cultural, realmente

estava  muitíssimo  atrasado  nesse  processo.  Pouquíssimos  municípios  tinham  o

conselho,  o  fundo e  o  Plano Municipal  de  Cultura.  Felizmente,  depois  de  todo  o

processo,  melhoramos  muito,  mas  muito  mesmo,  a  participação  e  a  adesão  dos

municípios. A secretária nos deu a informação de que finalmente Minas Gerais aderirá

ao Sistema Nacional de Cultura. Isso é importante, porque só restam os Estados de

Minas Gerais e Pernambuco para fazerem a adesão. Todos os outros estados já a

fizeram. Por tudo aquilo que representa e pelo peso que temos, é muito importante

Minas Gerais estar participando desse processo não como mera formalidade, mas

para que possamos avançar no intuito de construir  uma política de estado para a

cultura. A comissão participa ativamente, contribuindo nesse processo.

Antes  de  passar  a  palavra  para  a  Janaína,  que  fará  a  leitura  do  regulamento,

gostaria  de  dar  apenas  um exemplo.  Infelizmente,  ainda  não  temos  uma política

estadual de cultura em Minas Gerais. É uma crítica construtiva que faço. Quero citar

só um exemplo. O governador de Minas anunciou, no último dia 11, investimentos na

ordem de R$417.000.000,00 em obras e ações para a área da cultura. Segundo a

própria matéria do governo do Estado, trata-se do maior conjunto de obras e projetos

de  valorização  do  patrimônio  cultural  da  história  de  Minas  Gerais.  Aliás,  são  64

intervenções, divididas em 11 projetos, totalizando R$417.185.000,00. Só para citar

um  exemplo  da  enorme  concentração  que  existe,  pois  não  temos  ainda  uma
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interiorização  dos  investimentos  e  das  ações  na  área  da  cultura,  desses

R$417.000.000,00,  R$147.000.000,00 são para  a  sala  de  concertos  e  a  sede da

filarmônica, que é uma Oscip; R$72.000.000,00 para a sede da  Rede Minas e da

Rádio Inconfidência;  R$94.800.000,00 para o Circuito Cultural Praça da Liberdade;

R$24.000.000,00  para  os  museus;  e  apenas  R$17.700.000,00  para  a  Fundação

Clóvis Salgado. Resumindo, esses são dados que levantamos no monitoramento do

PPAG.

Concluímos  que,  infelizmente,  o  desafio  realmente  é  muito  grande,  pois  quase

todos os recursos estão concentrados em Belo Horizonte. Há muitas reivindicações

do setor aqui que ainda não são atendidas. Imaginem só no restante do Estado, nos

853 municípios. O que queremos é que a política de cultura, os investimentos, as

ações e obras cheguem a todos os rincões de Minas Gerais, a todos os cantos deste

Estado. Queremos uma política de cultura. Esse é o nosso desafio. Para isso, temos

de ter um fundo que tenha recursos e investimentos.

Não digo isso só em relação a Minas Gerais mas também em relação à União.

Temos a nossa luta pela aprovação da PEC nº 150, para obtermos um mínimo de

investimento para a cultura: da União, do governo federal, 2%; dos estados, 1,5%; e

dos municípios, 1%. Ou seja, recursos para todos esses processos que estão em

andamento para termos, de fato, uma política de estado para a cultura.

Enfim,  apenas queria fazer  esse contraponto  de  que o desafio  é muito  grande.

Desejo uma boa conferência a todos os delegados e delegadas, que levemos boas

propostas à III  Conferência  Nacional,  que Minas  Gerais  possa correr  atrás  desse

prejuízo,  que  possamos  tratar  a  cultura  como um  direito  fundamental  da  pessoa

humana. Esses são os desejos de todos nós que somos apaixonados por cultura.

Parabéns a todos.

Neste momento, gostaria de anunciar que a Sra. Janaína Cunha Melo fará a leitura

e a aprovação do regulamento da III  Conferência Estadual  de Cultura.  Para isso,

passo a palavra à Sra. Janaína Cunha Melo, superintendente de Ação Cultural da

Secretaria de Estado de Cultura.

Leitura, Votação e Aprovação do Regulamento da III Conferência Estadual de Cultura

A Sra. Janaína Cunha Melo - Boa noite, deputado, e obrigada por suas palavras.
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Cumprimento  a  Sra.  Manoella  Machado,  o  Dr.  Mateus  Clemente,  a  Sra.  Tatiana

Nonato, o Sr. Aníbal Macedo e os assessores da Casa, que estão conosco desde o

início desse processo, Ricardo Moreira e Hugo Avelar. Muito obrigada. Senhoras e

senhores, boa noite.

Antes  de  começarmos  a  leitura  para  posterior  discussão  e  aprovação  do

regulamento  desta  conferência,  gostaria  de  fazer  um breve  histórico.  A comissão

organizadora desta conferência começou a trabalhar em 28 de junho. Na ocasião, foi

muito  interessante,  quando  começamos  a  discutir  a  programação  mais  à  frente,

porque se ventilou a possibilidade de, no primeiro dia desta conferência, não termos

um quórum tão expressivo, considerando as dimensões deste Estado e também o

árduo desafio de toda a militância da cultura. Porém, iniciar hoje esse trabalho com

mais de 300 pessoas aqui é muito surpreendente e satisfatório. Já de imediato isso

implica que teremos uma discussão bastante ampla, heterogênea e, como queremos

todos, muito frutífera. Como estava dizendo, os trabalhos começaram no dia 28 de

junho, imediatamente após a publicação da portaria do Ministério da Cultura, que é o

primeiro  instrumento  de  normatização  da  realização  das  conferências  municipais,

estaduais, do Distrito Federal e nacional. Realizamos 11 reuniões para chegarmos a

este  momento  e  trabalhamos  inicialmente  com  um  universo  de  7  mil  propostas.

Aproximadamente  350  municípios  realizaram  conferências  municipais  e

intermunicipais.  Dessas  7  mil  propostas,  estivemos  em  um  processo  trabalhando

cada uma delas, compilando, fazendo a síntese e a sistematização, até lidarmos com

um universo de 3.297 propostas dos municípios que realizaram suas conferências.

Recupero  rapidamente  esses  dados  só  para  termos  uma  ideia  da

representatividade dessa conferência, do alcance dela e da disposição - imagino que

seja  de  toda  a  comissão  organizadora  e  dessa  conferência  -  de  realmente  nos

debruçarmos sobre todos os desafios que se apresentam para a consolidação das

políticas públicas e o fortalecimento das ações já existentes.

Dito  isso,  só  queria  fazer  algumas  observações  em  relação  à  leitura  do

regulamento. Gostaria de propor que ela fosse feita por capítulos e, cada vez que

alguém  sentir  a  necessidade  de  apresentar  um  destaque,  que  fizesse  o  uso  do

microfone, por gentileza, dizendo o nome e o município. Aí faremos o registro de que
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há  destaque  naquele  capítulo  e,  ao  final  da  leitura  de  todo  o  regulamento,

retomaremos cada destaque para ajuste e aprovação final.

Gostaria de solicitar a gentileza de, no momento da argumentação dos destaques,

estabelecermos  que  a  manifestação  não  ultrapasse  2  minutos,  porque  estamos

falando  de  um  regulamento  com  26  artigos.  Assim,  teremos  a  possibilidade  de

realmente iniciar e concluir esse processo hoje da maneira mais qualificada possível.

Gostaria de lembrar que,  ao final  dos ajustes, das alterações e dos destaques,  a

votação será feita pelos delegados. Dito isso, vamos ao documento.

Se  algo  não  tiver  ficado  claro  até  o  momento,  basta  se  manifestarem.  Se,

porventura,  alguém  não  tiver  o  regulamento  em  mãos,  temos  cópias.  Ele  será

projetado aqui. Vamos aguardar que todos tenham o documento em mãos. Lembro

que a cópia do regulamento está na pasta recebida no credenciamento.

-  Procede-se à leitura,  votação e aprovação do Regulamento da III  Conferência

Estadual da Cultura, cujo teor é o seguinte:

“REGULAMENTO DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DE MINAS

GERAIS

CAPÍTULO I

DA CONVOCAÇÃO

Art. 1º - A 3ª Conferência Estadual de Cultura, convocada pelo Decreto nº 425, de

24 de julho de 2013, do governador do Estado de Minas Gerais, publicado em 25 de

agosto de 2013, no “Minas Gerais”, será realizada de 25 a 27 de setembro de 2013,

nas dependências da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  com o tema "Uma

política de Estado para a cultura: desafios do Sistema Nacional de Cultura" e com os

objetivos previamente publicados na Resolução nº 75, de 2 de setembro de 2013, da

Secretaria de Estado da Cultura, publicada em 3 de setembro de 2013, que contém o

Regimento Interno da Conferência Estadual.

CAPÍTULO II

DO TEMÁRIO

Art. 2º - O tema geral da 3ª Conferência Nacional de Cultura será "Uma Política de

Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura", na organização da

gestão e no desenvolvimento da cultura brasileira.
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§  1º  -  O  tema  tem  como  referência  central  a  Emenda  à  Constituição  nº  71,

promulgada pelo Congresso Nacional em 29 de novembro de 2012, que acrescentou

o art. 216-A à Constituição Federal, transcrita, para fins de informação, no Anexo 1

deste regulamento.

§ 2º - O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as políticas de

cultura e suas diretrizes em todos os âmbitos da Federação de maneira transversal,

de forma a orientar as discussões em todas as etapas.

§ 3º -  O temário será subsidiado por texto-base, elaborado a partir  dos eixos e

subeixos  temáticos  listados  no  art.  3º  deste  Regulamento,  e  terá  a  discussão

orientada pelas proposições sistematizadas, advindas das Conferências Municipais e

Intermunicipais.

Art. 3º - Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura - PNC -,

definidos na  Lei  Federal  nº  12.343,  de 2  de dezembro de 2010,  os  temas da 3ª

Conferência Estadual de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas do PNC

e serão distribuídos nos seguintes eixos e subeixos abaixo:

I - Eixo 1 - Implementação do Sistema Nacional de Cultura - SNC -, com foco nos

impactos da Emenda à Constituição do SNC na organização da gestão cultural e na

participação  social  nos  três  níveis  de  governo  (União,  estados/Distrito  Federal  e

municípios), estando organizado nos seguintes subeixos:

a) Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas

Municipais,  Estaduais/Distrito  Federal  e  Setoriais  de  Cultura,  de  acordo  com  os

princípios constitucionais do SNC;

b) Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de Planos

Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governamentais e Não

Governamentais, e Conselheiros de Cultura;

c) Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da

Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais;

d) Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa;

II - Eixo 2 - Produção Simbólica e Diversidade Cultural, com foco no fortalecimento

da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade

das expressões culturais,  com atenção para a diversidade étnica e racial,  estando
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organizado nos seguintes subeixos:

a) Criação, Produção, Preservação, Intercâmbio e Circulação de Bens Artísticos e

Culturais;

b) Educação e Formação Artística e Cultural;

c) Democratização da Comunicação e Cultura Digital;

d) Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos Povos e

Comunidades Tradicionais;

III - Eixo 3 - Cidadania e Direitos Culturais, com foco na garantia do pleno exercício

dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade

étnica e racial, estando organizado nos seguintes subeixos:

a) Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede

de  Equipamentos,  Serviços  e  Espaços  Culturais,  em  conformidade  com  as

convenções e acordos internacionais;

b) Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais;

c) Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede;

d) Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória e

Identidades;

IV - Eixo 4 - Cultura como Desenvolvimento Sustentável, com foco na economia

criativa  como uma estratégia de desenvolvimento sustentável,  estando organizado

nos seguintes subeixos:

a) Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio Cultural

em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional;

b) Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços

Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior;

c)  Fomento  à  Criação/  Produção,  Difusão/  Distribuição/  Comercialização  e

Consumo/ Fruição de Bens e Serviços Criativos,  tendo como base as Dimensões

(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade;

d) Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existentes e

Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa Brasileira.

CAPÍTULO III

DA REALIZAÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
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Art. 4º - A 3ª Conferência Estadual de Cultura contou com uma etapa preparatória,

constituída  por  conferências  municipais  ou  intermunicipais,  realizadas  no  período

definido pelo Regimento Interno da Conferência Estadual.

Art.  5º - A 3ª Conferência Estadual  de Cultura será presidida pela Secretária de

Estado de Cultura de Minas Gerais e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais  -  ALMG -,  ou por  representantes por  eles designados, e

contará com o apoio da Representação Regional de Minas Gerais do Ministério da

Cultura - MinC - e do Conselho Estadual de Política Cultural - Consec.

Parágrafo único - A 3ª Conferência Estadual de Cultura será desenvolvida sob a

forma  de  palestras,  debates,  grupos  de  trabalho  e  plenárias  para  aprovação  do

Regulamento, para votação das propostas aprovadas nos grupos de trabalho e para a

eleição  da  delegação  de  Minas  Gerais  à  3ª  Conferência  Nacional  de  Cultura,

conforme programação definida pela Comissão Organizadora.

Art.  6º  -  Para  a  organização  e  o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  3ª

Conferência Estadual de Cultura contará com uma Comissão Organizadora Estadual.

Art.  7º  -  Os(As)  delegados(as)  natos(as)  ou  eleitos(as)  deverão  fazer  o

credenciamento na secretaria do evento, no dia 25 de setembro de 2013, no período

das 18 às 22 horas, e no dia 26 de setembro de 2013, no período das 8h30 às 12

horas, apresentando documento de identidade à mesa credenciadora, assinando a

lista de presença e referendando o segmento de representação - poder público ou

sociedade civil - e a opção do grupo de trabalho indicada na ficha de inscrição.

SEÇÃO I

DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 8º - A Comissão Organizadora tem a seguinte composição:

I - Representantes do poder público:

a) Janaína Helena Cunha Melo, Superintendente de Ação Cultural da Secretaria de

Estado da Cultura -  SEC -  (titular)  e Tatiana Nonato de Souza Leite,  Diretora de

Informação e Fomento da Superintendência de Ação Cultural da SEC (suplente);

b) Deputado Elismar Prado, Presidente da Comissão de Cultura da ALMG (titular) e

Deputada  Luzia  Ferreira,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Cultura  da  ALMG

(suplente);
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c) Aparecida dos Reis Maria, Representação Regional de Minas Gerais do MinC

(titular) e Cláudia Houara de Castro, Representação Regional de Minas Gerais do

MinC (suplente);

d) Manuella Abdanur de Paula Machado, Superintendente de Interiorização da SEC

(titular) e Daniela Giovana Siqueira, Assessora da Superintendência de Interiorização

da SEC (suplente);

e)  Mila  Batista  Leite Corrêa da Costa,  Assessora do Gabinete da Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI - (titular) e Caio Barros

Cordeiro, Assessor-Chefe de Relacionamento Institucional da SECCRI (suplente);

f)  Denise  Liberato,  Secretaria  Executiva  do  Consec  (titular)  e  Raul  Abu-Jamra,

Secretaria Executiva do Consec (suplente);

II - Conselheiros do Consec designados como titulares:

a) Paulo de Morais - Produção Cultural;

b) Sula Kyriacos Mavrudis - Rede de Apoio ao Circo;

c) Makely Oliveira Soares Gomes - Música;

d) Marco Aurélio Ribeiro de Carvalho - Audiovisual e Novas Mídias;

e) Magdalena Rodrigues -  Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de

Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED/MG;

f) Aníbal Henrique de Oliveira Macedo - Literatura;

III - Conselheiros do Consec designados como suplentes:

a) Maria Ribeiro de Andrada e Oliveira Figueiredo - Patrimônio Histórico e Artístico;

b) Tiago Araújo Maia - Entidades de Trabalhadores e Empresariais;

c) Carlos Alexandre Gonçalves da Silva - Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - A Comissão Organizadora será coordenada pela Superintendente

de Ação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e será auxiliada por um Grupo

de Apoio Técnico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Art. 9º - São atribuições da comissão organizadora:

I  -  definir  o  Regimento  da  Conferência  Estadual,  contendo  os  critérios  de

participação  e  eleição  de  delegados  nas  etapas  e  modalidades  respectivas,

respeitadas as diretrizes  e as  definições do Regimento Interno da 3ª  Conferência

Nacional;
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II - definir data, local, pauta e programação da Conferência Estadual respeitando

um  prazo  mínimo  de  60  dias  entre  as  datas  de  convocação  e  de  realização  da

conferência;

III  -  validar  as  Conferências Municipais  e Intermunicipais,  conforme as diretrizes

estabelecidas neste Regimento;

IV - sistematizar os Relatórios das Conferências Municipais e Intermunicipais;

V - enviar ao Comitê Executivo Nacional o Relatório Final da Conferência Estadual,

até  10  dias  após  a  sua  realização,  bem  como a  relação  dos  delegados  eleitos,

obedecendo  aos  prazos  e  critérios  estabelecidos  no  Regimento  Interno  da  3ª

Conferência  Nacional,  inserindo  esses  documentos  e  informações  na  plataforma

virtual a ser disponibilizada pelo Ministério da Cultura;

VI - enviar ao Comitê Executivo Nacional as informações relacionadas aos incisos I

e II deste artigo, até 10 dias após a data da publicação da convocação, inserindo

essas  informações  na  plataforma  virtual  a  ser  disponibilizada  pelo  Ministério  da

Cultura;

VII - garantir que os eixos temáticos da Conferência Estadual contemplem o temário

nacional, sem prejuízo das questões municipais e estaduais;

VIII - orientar que a publicidade oficial que se der à Conferência Estadual deverá

explicitar sua condição de etapa integrante da 3ª Conferência Nacional;

IX  -  contribuir  com  o  processo  de  divulgação  de  que  as  Conferências  Livres

poderão ser promovidas e organizadas pelos mais variados âmbitos da sociedade

civil e do poder público e ficarão sob a responsabilidade dos segmentos e entidades

que as convocarem. Terão caráter mobilizador, não elegerão delegados, mas poderão

contribuir  com  proposições  a  serem  encaminhadas  ao  Comitê  Executivo  da  3ª

Conferência Nacional de Cultura; e

X -  contribuir  com o processo de divulgação de que a Conferência Virtual  será

disponibilizada em Portal próprio pelo Ministério da Cultura e terá caráter consultivo,

com vistas ao debate e às proposições relacionadas ao temário da 3ª Conferência

Nacional de Cultura.

SEÇÃO II

COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA ESTADUAL
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Art. 10 - A Plenária da Conferência terá a seguinte composição:

I  -  delegados(as)  da  sociedade civil  escolhidos  nas  Conferências  Municipais  ou

Intermunicipais, conforme disposto no Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional

de Cultura;

II  -  delegados(as)  do  poder  público  municipal  escolhidos  pelas  Conferências

Municipais  ou  Intermunicipais,  conforme  disposto  no  Regimento  Interno  da  3ª

Conferência Nacional de Cultura;

III - os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Estadual de Política Cultural -

Consec;

IV  -  18  (dezoito)  delegados(as)  natos(as)  representantes  do  governo  estadual,

sendo:

a) 13 (treze) representantes do Sistema Estadual de Cultura;

b)  5  (cinco)  representantes  de  Secretarias  de  Estado,  não  contempladas  no

Consec;

V  -  4  (quatro)  delegados(as)  natos(as)  representantes  do  Poder  Legislativo

Estadual, preferencialmente parlamentares da Comissão Permanente de Cultura e da

Frente Parlamentar de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, indicados

pelo Presidente da ALMG;

VI -  2  (dois/duas) delegados(as) natos(as),  Promotores(as) ou Procuradores(as),

representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

VII - convidados(as);

VIII - observadores(as), desde que haja vagas nos espaços físicos disponíveis.

§ 1º - As representações de que tratam os incisos IV e VI serão indicadas pelos

titulares das respectivas secretarias ou órgãos públicos mencionados, incluindo-se 1

(um) suplente para cada titular.

§  2º  -  Incluem-se  na  categoria  de  convidados(as),  com  direito  a  voz  na  3ª

Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais, as autoridades e representantes

de entidades nacionais  e internacionais,  os(as) artistas,  agentes e promotores(as)

culturais, integrantes de entidades da sociedade civil ou de órgãos públicos, indicados

pela Comissão Organizadora Estadual.

Art.  11  -  Para  que  a  Conferência  Estadual  seja  válida  para  a  3ª  Conferência
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Nacional  de  Cultura  será  necessária  a  comprovação  de  quorum  mínimo  de  50

(cinquenta) delegados, representantes da sociedade civil e da área governamental,

escolhidos nas Conferências Municipais e Intermunicipais.

Parágrafo único - Na Conferência Estadual, o número total de delegados natos não

poderá ser superior a 15% do total de delegados eleitos em Conferências Municipais

e Intermunicipais.

SEÇÃO III

DA DINÂMICA E DA METODOLOGIA DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 12 - Durante a 3ª Conferência Estadual de Cultura serão formados grupos de

trabalho  para  aprofundamento  do  temário  e  para  apresentação  e  votação  de

propostas.

§ 1º - Serão formados 4 (quatro) grupos de trabalho, que debaterão, cada um, um

eixo temático e seus respectivos sub-eixos.

§ 2º - Os grupos de trabalho serão constituídos pelos delegados, a partir da opção

expressa  na ficha  de  inscrição  e  referendada no  credenciamento,  obedecidos  os

critérios  de  ordem  de  chegada  e  limite  de  participantes  por  grupo,  além  da

coordenação e da equipe técnica de apoio.

§ 3º - Os participantes credenciados como convidados ou observadores somente

poderão  participar  dos  grupos  de  trabalho  na  existência  de  vagas,  obedecido  o

critério de ordem de chegada.

§ 4º - A abordagem dos temas pelos grupos de trabalho deverá levar em conta as

propostas  obtidas  nas  Conferências  Municipais  e  Intermunicipais,  devendo  cada

grupo priorizar até 8 (oito) propostas de âmbito nacional e até 8 (oito) propostas de

âmbito estadual, pertinentes ao seu eixo, sendo, pelo menos, uma proposta por sub-

eixo, para a elaboração do Documento de Propostas a ser apreciado pela Plenária

Final da 3ª Conferência Estadual de Cultura.

§ 5º -  A critério da Comissão Organizadora, poderá ser subdividido um ou mais

grupos de trabalho, conforme a capacidade do espaço físico disponível e o número

de participantes credenciados para cada grupo.

Art. 13 - Cada grupo de trabalho terá uma coordenação, indicada pela Comissão

Organizadora, e um relator(a), escolhido(a) pelo próprio grupo.
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Parágrafo único - Os coordenadores de cada grupo de trabalho terão as seguintes

atribuições:

I  -  fazer  uma  breve  exposição  sobre  o  tema  do  eixo  orientador  do  Grupo  de

Trabalho;

II - expor a metodologia de funcionamento do grupo;

III - orientar as discussões do tema;

IV - esclarecer dúvidas;

V  -  mediar  os  debates  do  grupo,  possibilitando  o  uso  da  palavra  a  todos  os

participantes;

VI - cronometrar o tempo de intervenção dos participantes em até 2 (dois) minutos

para cada um deles.

Art.  14  -  Os  grupos  contarão  com  equipe  técnica  de  apoio  composta  de

facilitadores, consultores, redatores e digitadores, nas reuniões de trabalho.

Art. 15 - Os grupos de trabalho terão a seguinte dinâmica:

I - breve exposição, pelos coordenadores, sobre o eixo temático orientador do grupo

e sobre o documento consolidado a partir das propostas apresentadas nos relatórios

finais das Conferências Municipais e Intermunicipais;

II - escolha do(a) relator(a) do grupo de trabalho;

III - leitura das propostas de âmbito nacional e estadual, constantes no documento

consolidado e concomitante levantamento dos pedidos de destaque;

IV - votação e aprovação, por maioria simples, das propostas, salvo os destaques;

V - apresentação oral dos destaques solicitados, em até 2 (dois) minutos;

VI - discussão e votação, por maioria simples, dos destaques;

VII  -  apresentação,  por escrito,  de novas propostas e moções, que poderão ser

defendidas oralmente em até 2 (dois) minutos;

VIII - discussão e votação, por maioria simples, das novas propostas apresentadas

no grupo;

IX - discussão e votação, por maioria simples, das moções apresentadas no grupo;

X - priorização, por grupo de trabalho, de até 8 (oito) propostas de âmbito nacional

e de até 8 (oito) propostas de âmbito estadual, sendo, pelo menos, uma proposta por

sub-eixo;
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XI - redação do relatório do grupo.

§ 1º - Somente serão aceitos destaques para suprimir ou modificar propostas.

§ 2º - Para discussão dos destaques e das moções, a palavra será dada uma única

vez e por até 2 (dois) minutos aos presentes, alternando-se um parecer favorável e

outro contrário à proposição, se houver divergência.

§ 3º - As novas propostas somente poderão ser apresentadas, dentro do horário

estabelecido  pela  coordenação  do  grupo  de  trabalho  se  cumprirem  os  seguintes

requisitos:

I - abrangência estadual ou nacional;

II  -  conteúdo  pertinente  ao  eixo  temático  do  grupo  de  trabalho  e  inteiramente

inovador em relação às outras propostas consolidadas.

§ 4º - A aprovação de proposta destacada ou nova proposta prejudicará aquela com

teor contrário aprovada em bloco.

§  5º  -  Após  avaliação  do  volume  de  propostas  e  do  tempo  reservado  para

funcionamento  do  grupo  de trabalho,  os(as)  delegados(as)  reunidos(as)  no  grupo

poderão fazer uma indicação de quais proposições serão submetidas à discussão.

§ 6º - A redação dos relatórios dos grupos de trabalho da 3ª Conferência Estadual

de Cultura é de responsabilidade dos coordenadores e relatores, sob supervisão da

Comissão Organizadora, com o apoio da equipe técnica de apoio.

SEÇÃO IV

DA DINÂMICA E DA METODOLOGIA DA PLENÁRIA FINAL

Art. 16 - A plenária final, destinada à votação das propostas aprovadas pelos grupos

de trabalho e à eleição da delegação estadual à 3ª Conferência Nacional de Cultura,

terá a seguinte dinâmica:

I  -  leitura  da  proposta  do  relatório  final,  pela  Mesa,  na  hipótese  de  não haver

distribuição de cópia da proposta aos presentes, ou tempo de até 20 minutos para

leitura pelos participantes;

II - apresentação de pedidos de destaque;

III - votação e aprovação, por maioria simples, das propostas, salvo os destaques;

IV -  discussão,  votação e  aprovação,  por  maioria  simples,  dos destaques  e  de

eventuais novas propostas apresentadas;
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V - priorização de até 4 (quatro) propostas de âmbito nacional, por eixo temático,

sendo,  pelo  menos,  uma  proposta  por  sub-eixo,  a  serem  encaminhadas  à  3ª

Conferência Nacional de Cultura;

VI - eleição da delegação estadual à 3ª Conferência Nacional de Cultura;

VII - encerramento da 3ª Conferência Estadual de Cultura.

§ 1º - Para discussão dos destaques, a palavra será dada uma única vez, por até 2

(dois) minutos, aos(às) delegados(as) votantes, alternando-se um parecer favorável e

outro contrário à proposição, se houver divergência.

§ 2º - As propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.

§  3º  -  Serão aceitas  propostas novas  e  moções,  desde que subscritas  por,  no

mínimo,  25%  dos(as)  delegados(as)  presentes,  observados  o  limite  de  duas

propostas  por  eixo  e  o  horário  de  apresentação  estabelecido  pela  Mesa

Coordenadora dos trabalhos.

§ 4º - A aprovação de proposta destacada prejudicará proposta com teor contrário

aprovada em bloco.

Art. 17 - A plenária final será presidida conjuntamente pelo Secretário de Estado da

Cultura e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ou

por representantes por eles designados.

Art.  18  -  Só poderão participar  da  votação das  propostas  os(as)  delegados(as)

munidos(as) de cartão de votação.

SEÇÃO V

DA ELEIÇÃO DOS(AS) DELEGADOS(AS) À 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE

CULTURA

Art. 19 - Todos(as) os(as) participantes com direito a voto podem candidatar-se a

delegado(a) à 3ª Conferência Nacional de Cultura, comprovada sua participação nos

grupos de trabalho e sua presença na Plenária Final.

Parágrafo único - A apuração da participação nos grupos de trabalho será feita a

partir  das  16  horas  do  dia  26  de  setembro  de  2013,  momento  em  que  serão

recolhidas as listas de presença.

Art. 20 - As inscrições dos(as) candidatos(as) à 3ª Conferência Nacional de Cultura

deverão ser feitas no grupo de trabalho ou na secretaria do evento, em formulário
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próprio, no dia 26 de setembro de 2013, das 9 às 16 horas, impreterivelmente.

Parágrafo  único  -  A  inscrição  de  candidatura  à  delegação  da  3ª  Conferência

Nacional somente poderá ser realizada na categoria de representação em que se deu

o credenciamento do(a) delegado(a) interessado.

Art. 21 - O número de vagas para a delegação de Minas Gerais à 3ª Conferência

Nacional  de Cultura corresponderá a 10% do número de delegados presentes na

Conferência Estadual, observado o número máximo de 50 (cinquenta) delegados e a

distribuição abaixo, conforme Regimento da 3ª Conferência Nacional:

I  -  2/3  (dois  terços)  das  vagas  apuradas  para  delegados  representantes  da

sociedade civil;

II  -  1/3 (um terço) das vagas apuradas para delegados representantes do poder

público.

§ 1º - As vagas apuradas para o poder público serão distribuídas na proporção de

2/3 (dois terços) para representantes do poder público municipal e 1/3 (um terço) para

representantes do poder público estadual.

§  2º  -  Na  escolha  dos  delegados,  deve-se  considerar  a  diversidade  e

transversalidade da cultura,  com adoção de critérios  que contemplem os diversos

territórios e segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólica,

cidadã e econômica da cultura, bem como a diversidade étnica e racial, dispostas no

§3º do art. 18 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional.

§ 3º - Em caso de empate em votação para delegados, será repetida a votação, em

segundo turno, apenas para os candidatos empatados.

Art.  22  -  A eleição dos(as)  delegados(as)  da sociedade civil  levará  em conta a

divisão de planejamento do Estado, de modo a garantir a representação de todas as

regiões na delegação de Minas Gerais à 3ª Conferência Nacional de Cultura, como

forma de atender o disposto no §2º do artigo anterior.

§ 1º - Para os fins da divisão referida no  caput,  a Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH - será considerada uma região em separado, estando destacada

da macrorregião Central, conforme divisão apresentada no Anexo 2.

§ 2º - O número de vagas apurado, relativas ao segmento da sociedade civil, será

distribuído de forma igualitária para todas as regiões.
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§ 3º - As vagas remanescentes, após a distribuição igualitária prevista no parágrafo

anterior e decorrentes da inexistência de candidatura para vagas da sociedade civil

em alguma das regiões, serão denominadas vagas de representação geral.

§  4º  -  O  quantitativo  de  vagas  de  representação  geral  da  sociedade  civil  será

apurado após a validação das candidaturas inscritas e será anunciado no início da

Plenária Final.

§ 5º - O(A) delegado(a) interessado(a) em concorrer às vagas de representação

geral deverá se inscrever no período de 9 às 11 horas, do dia 27 de setembro de

2013, na mesa de assessoria da Plenária Final, preenchendo o formulário específico.

Art.  23 - A eleição da delegação de Minas Gerais à 3ª Conferência Nacional de

Cultura acontecerá no dia 27 de setembro de 2013, após a discussão e aprovação do

documento final de propostas.

§ 1º -  Para a eleição da representação da sociedade civil,  os(as) delegados(as)

desse segmento se reunirão:

I - em assembleia geral para preenchimento das vagas de representação geral, em

locais indicados pela Comissão Organizadora da 3ª Conferência Estadual de Cultura

de Minas Gerais;

II  -  em assembleias específicas de cada região, observando-se o Anexo 2, para

preenchimento  das  vagas  distribuídas  regionalmente,  em  locais  indicados  pela

Comissão Organizadora da 3ª Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais.

§  2º  -  Para  a  eleição  da  representação  do  poder  público  municipal,  os(as)

delegados(as) se reunirão em assembleia geral,  em local indicado pela Comissão

Organizadora da 3ª Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais, observando-se

uma distribuição que contemple diferentes regiões do Estado.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 - A redação do relatório final da 3ª Conferência Estadual de Cultura ficará

sob responsabilidade da Comissão Organizadora.

Art.  25 - O governo estadual responsabilizar-se-á pelo traslado da delegação de

Minas Gerais para participar da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art.  26 -  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão
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Organizadora, cabendo recurso à Plenária.

ANEXO 1

TEXTO DO ART. 216-A ACRESCIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC Nº

71, PROMULGADA PELO CONGRESSO NACIONAL EM 29 DE NOVEMBRO DE

2012

“Art. 216-A - O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração,

de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção

conjunta de  políticas  públicas de cultura,  democráticas e permanentes, pactuadas

entre  os  entes  da  federação  e  a  sociedade,  tendo  por  objetivo  promover  o

desenvolvimento -  humano, social e econômico - com pleno exercício dos direitos

culturais.

§ 1º - O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura

e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos

seguintes princípios:

I - diversidade das expressões culturais;

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes

na área cultural;

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações

desenvolvidas;

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

VII - transversalidade das políticas culturais;

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

IX - transparência e compartilhamento das informações;

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a

cultura.

§ 2º - Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas

da federação:
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I - órgãos gestores da cultura;

II - conselhos de política cultural;

III - conferências de cultura;

IV - comissões intergestores;

V - planos de cultura;

VI - sistemas de financiamento à cultura;

VII - sistemas de informações e indicadores culturais;

VIII - programas de formação na área da cultura; e

IX - sistemas setoriais de cultura.

§ 3º - Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura,

bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais

de governo.

§ 4º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos

sistemas de cultura em leis próprias.”

ANEXO 2

DIVISÃO REGIONAL PARA FINS DE ELEIÇÃO DE DELEGADOS(AS) À 3ª

CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA

DIVISÃO REGIONAL POPULAÇÃO

Alto Paranaíba 655.665

Central (sem RMBH) 2.086.878

Centro-Oeste de Minas 1.120.262

Jequitinhonha-Mucuri 1.002.248

Mata 2.175.254

Noroeste de Minas 366.384

Norte de Minas 1.610.587

Rio Doce 1.620.740

Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH 4.882.977

Sul de Minas 2.588.814

Triângulo 1.485.500

(*) Fonte: Dados do Censo Demográfico 2010 - IBGE.
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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 especial de amanhã, dia 26, às 9 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/9/2013

Presidência da Deputada Liza Prado e do Deputado Elismar Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo - Palavras do

Sr. Bernardo da Mata Machado - Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo - Palavras do

Sr. Rubem Reis - Palavras do Sr. Aníbal Macedo - Palavras do Sr. Felipe Amado -

Palavras da Sra. Marília Palhares - Palavras do Sr. Felipe Amado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Duarte Bechir - Elismar Prado - Liza Prado.

Abertura

A presidente (deputada Liza Prado) - 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

-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A presidente - Destina-se esta reunião à realização da III Conferência Estadual de

Cultura, com o tema “Uma política de estado para a cultura: desafios do Sistema

Nacional de Cultura”, que é uma realização do governo de Minas Gerais, por meio da

Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  e  se  constitui  em  etapa  para  a  III  Conferência

Nacional a ser realizada pelo Ministério da Cultura, em Brasília, no mês de novembro.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Bernardo da Mata

Machado, secretário substituto de Articulação Institucional do Ministério da Cultura,

representando o Ministério; a Exma. Sra. Janaína Cunha Melo, superintendente de

Ação Cultural da Secretaria  de Estado de Cultura,  representando a Secretaria;  os

Exmos. Srs. Aníbal Macedo e Rubem Reis, representantes de Belo Horizonte e das

cidades do interior,  respectivamente, do Conselho Estadual de Política Cultural de

Minas  Gerais;  a  Exma.  Sra.  Marília  Palhares,  diretora  de  promoção  do  Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG; e o Exmo.

Sr. Felipe Amado, superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de

Estado de Cultura.

Registro de Presença

O  presidente  (deputado  Elismar  Prado)  -  Bom  dia.  Rapidamente,  gostaria  de

identificar os membros do conselho já que muitas pessoas nos indagaram sobre isso.

Peço que os senhores e as senhoras se apresentem ao público. Quais as pessoas do

Conselho  Estadual  de  Política  Cultural  estão  presentes?  Façam  o  favor  de  se

identificarem publicamente. Quem está presente? A Madalena, que está lá atrás, a

Sula, o Paulo, o Túlio Mourão, o Rubem e o Aníbal, que estão na Mesa, a Graziele e

eu. Antes da continuação dos trabalhos, passarei a palavra rapidamente à Janaína,

para suas considerações.

Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo

Bom dia, deputado. Cumprimento e registro a presença do vereador Arnaldo Godoy.

Bom dia, colegas de Mesa, senhoras e senhores.

Quando a comissão organizadora estruturou essa programação, que foi pensada

com muita atenção e detalhamento, nossa prioridade foi conseguir tempo suficiente

para discussão das propostas nos trabalhos de grupo. Tentamos garantir esse tempo,

pois achamos que é a prioridade. Optamos dessa forma para que o momento inicial

do  dia de hoje seja de esclarecimentos e de balanço  tanto  para  a Secretaria  de

Cultura quanto para o Ministério da Cultura, em relação à política implementada até o

momento, para que essa explanação sirva de subsídio para as discussões da parte

da tarde. Faço este esclarecimento porque, na comissão de organização, houve o
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entendimento de que, se começássemos a fazer os debates para depois irmos para

os grupos de trabalho, o tempo desses grupos ficaria comprometido. Estou fazendo

esse esclarecimento para que todos tenham ciência do motivo de a programação

estar estruturada desse modo. Obrigada.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Bernardo Mata Machado, secretário substituto

de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, que disporá de até 20 minutos

para  sua  exposição  sobre  o  tema  “Conferência  estadual  de  cultura,  balanço  e

perspectivas”.

Palavras do Sr. Bernardo da Mata Machado

Bom dia,  delegados e delegadas da conferência  estadual  de  Minas  Gerais.  Na

verdade, a compreensão que tive dessa Mesa de abertura na parte da manhã foi para

estabelecermos alguns parâmetros de convivência entre a lei do ICMS Cultural e o

marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura.

Esse tem sido, de fato, um tema de constante diálogo entre a Secretaria de Cultura

de Minas Gerais e o Ministério da Cultura. A maior preocupação da secretaria é deixar

bem claro para os municípios, tanto para seus gestores quanto para sua sociedade e

agentes culturais, que é possível compatibilizar os mecanismos da lei do ICMS com a

estrutura proposta para o Sistema Nacional de Cultura. Essa discussão e tendência,

até o  momento,  não possibilitaram que Minas Gerais  fizesse adesão imediata  ao

Sistema Nacional de Cultura, ou seja, a secretaria quer a tranquilidade de ambos os

marcos regulatórios serem compatíveis e quer também tranquilizar os municípios.

Então, minha opção é falar um pouco a respeito dessa compatibilidade e de como o

Ministério  da  Cultura  tem  respondido  às  dúvidas  da  Secretaria  de  Cultura  e  dos

municípios  mineiros.  Essa  dúvida  refere-se  basicamente  a  dois  aspectos:  a

adequação dos conselhos de política cultural  propostos pela estrutura do Sistema

Nacional de Cultura, que, como disse ontem, agora é objeto de artigo na Constituição

brasileira,  o art.  216,  “a”,  ou  seja,  como os conselhos  de política  cultural  podem

compatibilizar-se com os de patrimônio, que, no caso de Minas Gerais, por força do

ICMS Cultural,  são mais  de 400;  e  a  adequação dos  fundos  de cultura  que são

propostos pelo Sistema Nacional de Cultura e também são recomendados pelo ICMS

Cultural, através dos fundos do patrimônio cultural.
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A secretária,  em Brasília,  sempre nos pergunta se é possível conciliar  isso sem

termos  de  desmontar  a  estrutura  já  criada  no  Estado.  Precisaremos  fazer  nova

estrutura? Precisaremos criar dois conselhos, não sendo fácil ter um? Precisaremos

criar dois fundos, existindo já vários fundos municipais, alguns até vinculados à área

de saúde? E, às vezes, nem contamos com pessoas nos municípios menores para

ocupar essas vagas e atribuições. Essas foram as dúvidas que discutimos tanto em

Brasília quanto aqui, cada um consultando sua assessoria jurídica, e chegamos a um

desenho que me parece adequado,  embora  ainda  seja  necessária  uma ou outra

discussão aprofundada.

Em  relação  aos  conselhos,  respondemos  à  Secretaria  de  Cultura  que,  se  os

conselhos  de  patrimônio cultural  tiverem, entre suas atribuições,  a  de  fomentar  e

propor políticas culturais para os municípios, isso será suficiente para compatibilizar

com a proposta do Sistema Nacional de Cultura, já que entendemos, em Brasília, que

o conselho de patrimônio é um conselho setorial,  para tratar de um segmento da

gestão cultural e das práticas culturais, e que o conselho geral seria o Conselho de

Política Cultural.

Mas  -  e  esse  “mas”  é  muito  importante  -,  com  fundamento  no  art.  216  da

Constituição, entendemos também que patrimônio cultural inclui todos os modos de

viver, fazer e criar dos grupos formadores da sociedade brasileira. É possível associar

os modos de viver, fazer e criar. Não são todos os modos possíveis de viver, fazer e

criar,  são  os  modos  de  viver,  fazer  e  criar  dos  grupos  formadores  da  sociedade

brasileira.  Ou  seja,  o  conceito  amplo  de  cultura  está  justamente  no  artigo  que

regulamenta e define o que é patrimônio cultural e o que está incluído nesse conceito.

Não é por outro motivo que o Iepha, que está representado aqui na mesa pela minha

amiga Marília,  pontua  o  cumprimento  da  lei  do  ICMS Cultural,  para  definir  essas

quotas que os municípios passam a ter direito quando investem em patrimônio. O

próprio Iepha pontua a política cultural, ou seja, não pontua apenas preservação de

patrimônio  cultural  stricto  sensu,  no  sentido  mais  restrito  da  ideia  de  patrimônio

cultural.

Então,  em  nosso  entender,  há  duas  opções  de  adaptação  dos  conselhos  de

patrimônio cultural ao marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, e uma delas
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é manter o conselho de patrimônio e criar um conselho paralelo de política cultural.

Entendemos que essa opção é restrita a municípios grandes ou médios para cima.

Belo Horizonte, por exemplo, tem um Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural,

importantíssimo, em que tive a honra de ter assento por mais de 15 anos. De fato ele

é deliberativo; de fato, ele protege o patrimônio cultural de Belo Horizonte, e Belo

Horizonte criou também seu conselho de política cultural. É o mesmo caso do Estado

de Minas Gerais, que também tem seu conselho de patrimônio e seu conselho de

política cultural. Essa é uma opção, mas achamos que não é a opção para a maioria

dos casos. Achamos que a segunda opção é colocar nos conselhos de patrimônio

cultural existentes a atribuição de formulação de políticas culturais em geral.

Alguns  conselhos  de  patrimônio  em  Minas  Gerais  que  já  tive  oportunidade  de

conhecer já têm, entre outras, a atribuição de formular políticas culturais em geral.

Não sei se é a maioria, mas provavelmente não, porque são mais focados na política

de patrimônio stricto sensu. Aí seria o caso de modificarmos um aspecto da lei, que é

o artigo que trata das atribuições; mas, se formos mudar a lei,  podemos também

mudar o nome do conselho para conselho de política e patrimônio cultural - ou não

mudar o nome e apenas acrescentar a atribuição.

O que importa para nós em Brasília são duas coisas: primeiro, que essa atribuição

geral fique explícita, que o conselho tenha essa atribuição de formulação de política

em geral; e, segundo, que sejam conselhos democráticos.

Entendemos  por  conselhos  democráticos  os  que têm  paridade  entre  governo e

sociedade e também que tenham poder deliberativo em alguma medida, mas que não

sejam exclusivamente deliberativo, porque também podem ser consultivos em alguns

temas e deliberativos em outros. Uma função deliberativa que não é muito forte é a

atribuição  que  os  conselhos  têm  de  aprovar  o  seu  regimento  interno.  O  nosso

conselho,  em  Brasília,  isto  é,  o  Conselho  Nacional  de  Política  cultural  tem  a

atribuição, por exemplo, de aprovar o regimento interno da Conferência Nacional de

Cultura,  como o  fez  este  ano.  Existem  ainda  outras  matérias  que  podem ser  de

natureza deliberativa ou consultiva. É importante que o conselho também seja um

instrumento da sociedade e do próprio poder  público, sem disputar com a função

pública de fiscalização, para cuidar da boa aplicação dos recursos da cultura. Aliás, a
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cultura conta com um número reduzido de recursos, e queremos que, na estrutura do

Sistema Nacional  de Cultura,  quando começar  a  vigorar  o  processo de repasses

fundo a fundo, a sociedade seja capaz de acompanhar a utilização desses recursos.

Sabemos como isso é importante no Brasil porque volta e meia nos deparamos com

crimes contra o patrimônio público e desvios de recursos públicos, para não dizer a

palavra correta, que é “corrupção”.

É  impossível  o  poder  público  fiscalizar  todos  os  recursos,  e  sentimos  isso  em

Brasília. Como teremos capacidade de fiscalizar 5.564 municípios? Não temos, a não

ser que transformemos todo o poder público em poder fiscalizatório, e todo o mundo

virar fiscal, e ninguém mais formular política. Então, é fundamental que a sociedade

brasileira  tenha  essa  atribuição,  o  poder  de  acompanhar  e  fiscalizar  o  uso  dos

recursos públicos.

Agora gostaria de abordar o assunto do fundo. Para nós, é possível adequar esse

assunto perfeitamente,  desde que haja uma pequena alteração na lei  que criou o

fundo,  que  dê  a  ele  a  atribuição de fomentar  as  ações  culturais  dos  municípios.

Assim,  ao  mesmo  tempo,  ele  poderá  ser  um  fundo  de  cultura  e  um  fundo  de

patrimônio cultural.  Uma transição como essa -  acredito -  será um assunto a ser

tratado pelo  Felipe,  faz parte  da  seara  jurídica,  ou  melhor,  das  técnicas jurídicas

necessárias  a esse tipo de adaptação.  Nesse caso,  talvez seja necessário que o

fundo tenha duas contas, mas não sei.

Em relação ao Sistema Nacional de Cultura, mais precisamente à forma como é

entendido em Brasília, o importante é que esses fundos sejam claramente definidos

em suas leis,  porque são aptos a receber  repasses de recursos da  União  e  dos

estados. É preciso que esteja escrito na lei de criação do fundo, em um artigo que

fala  das  fontes  de  financiamento  do  fundo,  a  possibilidade  de  haver  repasse  de

recursos de fundos federais e estaduais.

Digo  isso  porque  está  em  tramitação  no  Congresso  Nacional  -  vocês  estão

acompanhando - a lei do Procultura, uma substituição da atual Lei Rouanet. Volta e

meia, o relator faz alterações nessa lei do Procultura, dependendo das pressões que

recebe. Aliás, está havendo muitas pressões no Congresso Nacional para a alteração

da Lei Rouanet. Cada um puxa para um lado, há interesses vários. É importante que
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vocês acompanhem isso como gestores ou sociedade civil. Há nela o Capítulo III, Do

Financiamento do Sistema Nacional de Cultura, em que consta que, no mínimo, 30%

dos  recursos  do  Fundo  Nacional  de  Cultura  serão  transferidos  para  estados  e

municípios, desde que eles tenham conselhos democraticamente eleitos e fundos.

Estava dito também plano de cultura. Na última versão que vi,  tinha caído esse

dispositivo que tornava também obrigatória a existência de plano de cultura, o que me

parece lamentável. Nós, no Ministério, estamos discutindo isso com o relator, para

que  retome esse  dispositivo  da  obrigatoriedade  de  existirem  planos.  Para  nós  a

grande diferença entre o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Único de Saúde ou

o Sistema Único de Assistência Social - Suas - é que não queremos ter uma política

federal em que estados e municípios fazem adesão e recebem recursos conforme o

cumprimento  daquela  política  verticalizada  e  colocada  no  plano  nacional.

Entendemos que o que diferencia o Sistema Nacional de Cultura é o atendimento à

diversidade cultural brasileira, que é - e não temos dúvida disto - o princípio básico de

todos os artigos da cultura que estão na Constituição Brasileira e tratam da proteção

e da promoção da diversidade cultural. A promoção da diversidade cultural brasileira

deve estar expressa nos planos municipais e estaduais, ou seja, são esses planos

que refletirão a cara da cultura local. Sabemos - e essa é a grande riqueza da cultura

- que cada cara é diferente, cada lugar é diferente, cada município é diferente, cada

região é diferente, cada estado é diferente. Então, a possibilidade de se repassarem

recursos  deve  evidentemente  ter  algum  alinhamento  com  o  Plano  Nacional  de

Cultura; por isso, esse plano é tão aberto. Ele deve ter também propostas e ações

próprias  que  garantirão  a  promoção  da  diversidade  cultural  local  e  regional.  Se

demonstrarem que  está  no  plano municipal  ou  no  plano  estadual  uma ação  que

fomenta  uma característica  específica  de  um  lugar,  ela  terá,  em  nosso entender,

motivo para receber transferência de recursos, pois promoverá a diversidade cultural.

Faltam 18 segundos para eu terminar. Aqui há um reloginho. Vou terminar em 13

segundos, lembrando apenas o seguinte: a Constituição de 1988 deu autonomia aos

municípios brasileiros. Essa foi uma grande conquista dos municípios brasileiros na

Constituição. Então, independentemente da adesão do estado ao Sistema Nacional

de  Cultura,  os  municípios  podem  assinar  convênios  diretamente  com  o  governo
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federal. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Bernardo. Com a palavra, a Sra. Janaína Cunha Melo,

superintendente  de  Ação  Cultural  da  Secretaria  de  Cultura  do  Estado  de  Minas

Gerais, que disporá de até 20 minutos para fazer a sua exposição sobre o mesmo

tema.

Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo

Bom  dia.  Assumimos  o  compromisso  de  apresentar  um  balanço  das  ações

executadas, para que sirva de subsídio para nossas reflexões no grupo de trabalho,

pois a comissão organizadora julgou ser isso muito importante.

Deputado,  tentarei  fazer  essa  apresentação  em  20  minutos.  Apresentarei  o

desdobramento de toda a nossa política de estado de cultura nas diferentes unidades

do sistema estadual. O primeiro esclarecimento que gostaria de fazer é o seguinte: a

Secretaria de Cultura atua por meio do seu Sistema Estadual de Cultura, que agrega

pelo menos oito superintendências e quatro unidades de administração indireta. É

importante esclarecer isso para que tenham um espectro da dimensão da atuação da

nossa secretaria.

Com base nas demandas das propostas consolidadas na II Conferência Estadual

de Cultura e também em referência à I Conferência Estadual de Cultura, esta gestão

estabeleceu  algumas  prioridades.  Isso  foi  feito  com  base  nas  diretrizes  da  II

Conferência Estadual de Cultura e em outros entendimentos do ponto de vista da

política pública.

A prioridades  são  as  seguintes:  aprimoramento  dos  programas  de  incentivo  e

fomento;  descentralização  das  ações  culturais;  ampliação  do  acesso  à  cultura;

incremento da programação artística e cultural; apoio à circulação de bens e serviços

culturais; otimização dos mecanismos de escuta da sociedade civil e dos segmentos;

criação de equipamentos e qualificação dos existentes; estímulo ao desenvolvimento

da economia criativa; preservação e difusão do patrimônio; fortalecimento da gestão

ao sistema estadual; estímulo à formação e capacitação do setor cultural; e estímulo

à pesquisa, experimentação e internacionalização.

Agora  explicarei  como  isso  é  feito.  A  secretaria  está  executando  um  grande

programa  de  descentralização,  o  Minas  Território  da  Cultura.  Até  agora  foram
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executados  297  dias  de  programação,  foram  atendidas  seis  macrorregiões  e  48

microrregiões, foram ofertadas 1.211 programações e beneficiados 277 municípios.

Isso aconteceu até o momento da execução desse programa. Muitos dos presentes já

receberam ações em seus municípios. Lembro-me de alguns que receberam ações

da Superintendência de Ação Cultural.

Os eixos do programa Minas Território da Cultura são: Dinâmicas Territoriais, que

são as ações de capacitação; Território do Saber, que são as ações de reflexão e

discussão da política pública; e Territórios Criativos,  que são as oportunidades de

fruição da produção cultural.

Como 20 minutos é um tempo muito reduzido, falarei bem rapidamente, lembrando

que isso é apenas uma síntese do trabalho. Do ponto de vista da descentralização,

há também a atuação dos Núcleos Regionais de Cultura, que são cinco. Há núcleos

em Governador Valadares, Uberlândia, Pouso Alegre, São João del-Rei e Araçuaí. Há

expectativa  de  abertura  de  novos  núcleos.  Os  diretores  dos  núcleos  regionais

participaram  de  18 reuniões  das  Comissões  Regionais  e  Setoriais  de  Cultura  no

Estado, em rede.

Em  relação  à  interiorização,  os  cinco  núcleos  prestaram  493  atendimentos

presenciais a municípios mineiros durante esse período. O Fórum Permanente das

Microrregiões, instituído este ano, é uma instância de interlocução do poder público

com a sociedade civil nas regiões. Entre as ações de descentralização, estão também

em  andamento  na  Secretaria  de  Cultura  mais  de  460  articuladores  de  cultura

cadastrados no Estado. De junho de 2012 até hoje foram realizadas 10 reuniões do

Fórum Mineiro de Festivais de Cultura e o primeiro encontro dos gestores estaduais e

secretários de Cultura nas cinco macrorregiões-sedes dos núcleos, em 2011, e as

suas evolutivas, em 2012.

Em  relação  aos  Pontos  de  Cultura,  há  45  na  região  central,  13  nos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri, 11 na Zona da Mata, 8 no Triângulo, 7 no Norte de Minas,

6 no Noroeste de Minas, 5 no Sul de Minas, 2 no Centro-Oeste de Minas, 2 no Rio

Doce e 1 no Alto Paranaíba.

Realizamos nesse contexto a Teia, em 2011, grande encontro de articulação. Apoio

para a participação no 44º Festival de Inverno da UFMG, em 2012. Realização de
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cinco encontros  regionais  de pontos  de  cultura em cinco macrorregiões:  Zona da

Mata, Triângulo, Sul de Minas, Central. Apoio na realização do V Fórum dos Pontos

de Cultura, em 2013.

Vou apresentar rapidamente algumas entregas relativas ao Circuito Cultural Praça

da Liberdade, que é o maior complexo cultural do País, com nove espaços e museus

em funcionamento e mais seis em implantação: Museu Mineiro, que foi incorporado

ao circuito em 2011 e reaberto em 2012. Centro de Arte Popular - Cemig, que foi

inaugurado em abril de 2012. Coreto da Praça da Liberdade, obra que foi concluída

em maio de 2013. Palácio da Liberdade, a Museografia do Palácio foi inaugurada em

julho de 2013. Centro Cultural Banco do Brasil,  que foi inaugurado em agosto de

2013.  Café  do  Museu  Mineiro,  obra  de  reparo  concluída  em  junho  de  2013:  a

inauguração será em dezembro de 2013. Centro de Informação ao Visitante - prédio

Rainha da Sucata, que será inaugurado em março de 2014. Museu Mineiro - reforma

e implantação do Ateliê Coletivo e Galeria de Arte: a conclusão da obra está prevista

para dezembro de 2014. Museu Mineiro - restauração do forro da sala de sessões: a

conclusão  da  obra  está  prevista  para  dezembro  de  2014.  Reforma  do  anexo  da

biblioteca: a conclusão da obra também está prevista para dezembro de 2014.

Aí estão relacionadas várias outras entregas relativas ao Circuito Cultural Praça da

Liberdade.  Vou  passar  por  elas  rapidamente  em  função  do  tempo  de  que  ainda

disponho. Nas obras de infraestrutura, gostaria de citar a ampliação da potência da

Rádio Inconfidência; o Parque Municipal - espaço multiuso do Parque Américo Renné

Giannetti, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Aí temos uma

síntese das entregas relativas à infraestrutura.

Deputado, gostaria de esclarecer que os valores informados ontem dizem respeito

ao investimento em infraestrutura, que fazem parte de um contexto de investimentos

da secretaria. A atuação da secretaria não está reduzida àqueles dados que foram

apresentados ontem.

O ICMS Cultural é uma política pública estruturante para a proteção e difusão do

patrimônio material e imaterial. O representante do Iepha vai abordar mais esse tema.

Então,  vou  apenas  passar  por  ele  em  função  do  tempo  que  me resta.  O  Minas

Patrimônio Vivo  é um programa de recuperação de igrejas,  casarões, fazendas e
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prédios tombados pelo Iepha em diversas regiões do Estado,  que visa garantir  a

integridade física e o valor cultural dos bens.

Restauração de elementos artísticos: 14 esculturas de 9 municípios; elaboração de

19  projetos  de  13 municípios;  13  obras  e  intervenções  em 9  municípios.  Projeto

Informar:  criar  um  banco  de  dados  sobre  o  patrimônio  mineiro.  Projeto  Educar:

voltado para a capacitação de professores e agentes culturais.

Jornada Mineira do Patrimônio Cultural é uma iniciativa sem precedentes no Brasil,

com  centenas  de  ações  de  preservação  disseminadas  por  praticamente  todo  o

território  mineiro,  com adesão espontânea de aproximadamente 600 municípios  e

instituições  culturais.  No  contexto  do  Minas  Patrimônio  Vivo  foram  feitas  várias

entregas, que não vou relacionar em razão do tempo.

A Lei  de Incentivo à Cultura é o nosso principal  mecanismo,  que denominamos

universal  porque  engloba  todas  as  áreas.  É  um  mecanismo  de  apoio  a  projetos

artísticos e culturais que tem como base o ICMS. Em maio de 2013, foi aprovada a

alteração  na  Lei  Estadual  de  Incentivo  à  Cultura,  reduzindo  o  percentual  da

contrapartida  exigida  das  empresas  interessadas  em  apoiar  os  projetos  culturais

aprovados na Leic. Foi uma gestão pleiteada há muitos anos. Acreditamos que vai

possibilitar o aumento do desempenho de captação.

Em 2011, o valor captado foi R$60.000.000,00; 2012, R$64.000.000,00; 2013, até o

momento, R$55.000.000,00. Projetos captados: 2011, 377; 2012, 429; 2013, até o

momento, 345. Esses projetos abarcam não só a capital, mas também cidades do

interior.  No contexto da Lei de Incentivo à Cultura, estimulam-se projetos culturais

desde 1998, num montante de R$515.000.000,00 nas mais diversas áreas, gerando

mais de 100 mil postos de trabalho. Desde a sua criação, foram aprovados mais de

13 mil projetos e existem cerca de mil empresas financiadoras de projetos culturais

por meio de lei.

O  Fundo Estadual  de Cultura  é  outro  instrumento  importante.  Acredito  que boa

parte de vocês já o conheça. Registro que ele tem uma reserva de 86% dos projetos

aprovados  destinados  ao  interior,  ou  seja,  obrigatoriamente  86%  dos  projetos

aprovados  pelo  fundo  estadual  são  do  interior.  Em  2012,  716  projetos  foram

aprovados e, em 2013, 727. Falarei sobre alguns programas e editais.
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Um deles é o Cena Minas, que se destina especificamente a teatro, dança e circo.

Em 2010, em sua 4ª edição, 35 projetos foram aprovados em 17 cidades mineiras; na

sua 5ª edição,  45 projetos  aprovados em 18 cidades mineiras; na sua 4ª edição,

houve um aporte de R$1.110.000,00 na distribuição de prêmios; na sua 5ª edição,

R$1.335.000,00; e temos a previsão de lançamento da próxima edição em outubro de

2013, atendendo às expectativas do fórum permanente de avaliação do prêmio, que é

outra importante base de avaliação de escuta da Secretaria de Cultura, com aumento

do número e do valor dos prêmios. No programa Música Minas, tivemos no período

um  aporte  de  R$3.315.000,00;  mais  de  800  artistas  foram  contemplados  entre

músicos,  produtores  e  artistas  nos editais,  que têm circulação  estadual,  nacional,

internacional e de intercâmbio.

Entre as principais metas para 2013, além da preservação desses editais, está a

ampliação do fortalecimento das ações de descentralização no interior.  Em todo o

interior, num total de 30 municípios, realizamos painéis para esclarecer o programa e

ler editais.

A abertura da sede no Santa Efigênia está bem-encaminhada e também a criação

do edital rodoviário, que - acreditamos - possibilitará o atendimento a uma demanda

muito recorrente, sobretudo, de grupos da cultura popular que são convidados para

eventos,  festividades,  encontros,  às  vezes  em  municípios  próximos,  mas  não

conseguem viabilizar o deslocamento. Esse edital rodoviário vem para atender a essa

demanda em algum nível.

Outro programa é o Filme em Minas. Na sua 5ª edição, foram contemplados 32

projetos com o aporte de R$4.500.000,00, e,  na 6ª,  31 projetos  com o aporte de

R$4.500.000,00.  Este  ano,  to  governador  Antonio  Anastasia  se  comprometeu  a

realizar  um  novo  edital,  no  ano  que  vem,  para  o  programa  Filme  em  Minas,

considerando-se a demanda da classe por aumento de aporte no segmento. Após

várias reuniões, articulações, viabilizou-se esse encontro com o governador, e ele se

comprometeu a realizar mais uma edição do edital ano que vem. Esse é um dado

muito importante, porque o edital acontece a cada dois anos. Este ano já houve, mas

no ano que vem teremos mais um.

Temos o Bandas de Minas voltado essencialmente para o interior. Podemos dizer
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que 95% das bandas contempladas são do interior do Estado. Nesse período, houve

um aporte de R$1.800.000,00 em três anos de execução do programa, incluindo-se a

doação de instrumentos musicais, pois temos conhecimento de que essa é a principal

necessidade dos grupos.

Além disso,  temos  feito  editais  complementares,  entre  eles  o  de  investimentos,

atendendo também a demandas apresentadas pelo grupos. Existe o Prêmio Governo

de Minas de Literatura, e ali estão alguns desempenhos do Arquivo Público Mineiro

que registram o aumento de acesso ao sistema integrado. Aqui também estão alguns

dados da Superintendência de Bibliotecas. Vou citar o atendimento presencial, com

1.000.065 pessoas, e o atendimento virtual, com 1.804.777. Nosso carro-biblioteca

atendeu 19.062 pessoas e realizou 39.857 empréstimos na RMBH. Em relação ao

suplemento literário, há algumas entregas, como as edições regulares, que ocorrem

ao longo do ano, e as edições especiais.

Em  relação  à  Fundação  Clóvis  Salgado,  gostaria  de  destacar  a  temporada  de

óperas como Nabuco, La bohème, Madame Butterfly; a série sinfônica Pop, sucesso

absoluto,  numa  área  de  transversalidade  entre  o  popular  e  o  erudito,  a  música

sinfônica e a popular; as séries Concertos no Parque, Sinfônica no Museu, Concertos

na Cidade, Aulas Abertas e Quintas da Dança. No Cine Humberto Mauro, houve a

apresentação de mostras muito significativas e elogiadas internacionalmente, além da

programação do festival de curtas e da realização de mostras temáticas e da exibição

de filmes de arte.

Além  disso,  executamos  o  Noite  Branca,  um  grande  festival.  Foi  a  primeira

realização na América Latina desse projeto, que reuniu mais de 100 mil pessoas no

Parque Municipal. Muitos de vocês devem ter passado por lá em algum momento da

programação. Mais de 70 artistas se apresentaram lá. Temos a previsão de realizar

nova edição do Noite Branca no próximo ano.

Em 2012, a Rádio Inconfidência iniciou um marco importante em sua história, com o

aumento da potência irradiada do transmissor de FM, que passará dos atuais 10kW

para 30kW, e a ativação da nova potência, que se dará no último trimestre de 2013. A

Rádio  Inconfidência  AM,  com  sua  potência  irradiada,  leva  a  sua  programação  à

totalidade dos municípios do Estado - esse dado é muito importante -, além de apoiar
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a difundir  a música mineira e a produzida em Minas Gerais  e ter  algumas ações

transversais, como o programa Música Minas.

A Rede  Minas  exibe  mais  de  30  programas  de  produção  própria  em  diversos

segmentos, incluindo cultura, cinema, esporte, variedades e debates. A Rede Minas

foi a emissora pública estadual com maior presença na rede nacional de emissoras

públicas. Está sendo realizada uma parceria com a Fapemig para a digitalização de

todo o acervo da TV, a construção da sede própria, a estruturação da TV. Em junho

deste ano foi  sancionada pelo governador a Lei nº  20.710,  que criou a sua nova

estrutura.  No final  de agosto foi  publicado o edital  para a realização de concurso

público.

A Orquestra  Filarmônica  de  Minas  Gerais  recebeu  o  Prêmio  Carlos  Gomes  de

melhor  orquestra  brasileira  do  ano  passado.  Contando  as  apresentações  locais,

regionais, nacionais e internacionais, a filarmônica atendeu público superior a 200 mil

pessoas nesse período de que estamos tratando. Desde a sua criação, mais de 400

mil pessoas assistiram a suas apresentações. Gostaria de ressaltar que a orquestra

filarmônica se apresentou 26 vezes no interior do Estado.

Em relação à Fundação de Arte de Ouro Preto, vale esclarecer que essa fundação

possui eixo de capacitação muito relevante. É muito importante para nós constatar

que 90,4% dos seus ex-alunos estão inseridos no mercado de trabalho. A fundação

trabalhou na restauração de 1.356 peças e demais entregas, das quais não teremos

tempo para falar.

O Plug Minas é o nosso principal eixo de cultura digital e de relacionamento com a

juventude.  Mais  de  40 mil  pessoas  foram atendidas  em atividades  culturais,  com

ampliação  do  relacionamento  e  reconhecimento  junto  ao  público  externo  e  à

comunidade. Dos inúmeros dados do Plug Minas, gostaria de falar dos beneficiados

pelos  núcleos  de  arte  digital  e  cultura  de  mídia.  Em  2011  foram  3.299  pessoas

atendidas, com aumento em 2012. Em 2013, houve aferição até o momento de 1.338

pessoas, num total de 8.841.

Também queria  falar  um pouco das ações  de estímulo à economia criativa.  Há

alguns programas, como o  Criativa birô,  cujo objetivo é fortalecer e desenvolver a

economia criativa em Minas Gerais  por meio de suporte técnico a profissionais  e
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empreendedores criativos, a partir da oferta de serviços. Esse programa está sendo

concebido e desenvolvido mediante uma assinatura de convênio com o Ministério da

Cultura, no valor de R$1.500.000,00. Esse recurso será usado para a implantação do

Criativa Birô no Palácio das Artes. A sua sede física será no Palácio das Artes, e a

previsão de conclusão é junho de 2014.

Houve  a  criação  do  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural  por  meio  de  lei

delegada.  É  um  órgão  colegiado  paritário,  de  caráter  consultivo,  propositivo,

deliberativo e de assessoramento superior à Secretaria de Estado de Cultura. Sem

ele, diria que boa parte desta conferência não estaria acontecendo ou não teríamos a

amplitude  de  hoje.  Em  reunião  extraordinária,  em  março,  a  plenária  do  Consec

aprovou seu regimento interno e elegeu as câmaras temáticas. Cada câmara será

composta por pelo menos quatro conselheiros.

O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep - foi instalado em abril de 2008

e é presidido pela secretária. Ele é subordinado à Secretaria de Estado de Cultura e

delibera  sobre  diretrizes,  políticas  e  outras  medidas  relativas  à  defesa  e  à

preservação do patrimônio. E o Conselho Estadual de Arquivos integra a área de

competência  da  Secretaria  de Estado de Cultura  por  subordinação administrativa,

segundo lei  delegada. Ele também tem caráter deliberativo, e a sua finalidade é a

coordenação  da  política  estadual  de  arquivos,  estabelecer  normas  técnicas  de

organização e funcionamento dos arquivos públicos estaduais.

Essa é uma síntese do que tem sido trabalhado desde 2011. Tenho muita satisfação

em compartilhar  tudo isso com vocês.  Inclusive do ponto de vista  do esforço,  do

diálogo e do aprimoramento permanentes, mediante consulta pública por diferentes

instâncias, temos logrado muito êxito. O Cena Minas é um exemplo disso; o Música

Minas também é um exemplo da efetividade desse relacionamento com a sociedade

civil na construção e no aprimoramento das políticas públicas.

Por tudo isso, consideramos este momento muito importante. Gostaria de reforçar

que  a  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  está  à  disposição  para  continuar  o

aprimoramento das nossas políticas. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Muito obrigado, Janaína. Quero registrar que, como relator da nova
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lei  de incentivo à cultura do Estado, recebemos uma proposta do Rubem que foi

discutida  com  os  representantes  do  interior.  Assim,  nós  a  apresentamos,  mas,

infelizmente,  fomos derrotados. A sua proposta era a redução dos percentuais  da

contrapartida  das  empresas  para  o  patrocínio  dos  projetos,  e  apresentamos  uma

emenda  para  que  essa  redução  fosse  ainda  maior  para  o  interior,  diante  das

dificuldades  que  todo  município  tem  em  relação  à  captação  de  recursos.  Temos

praticamente todos os projetos aprovados, mas, infelizmente, quando se vai a campo

captar recursos, é um sofrimento. Percebemos que os produtores do interior estão

sofrendo  muito  com  isso.  Apresentamos  o  substitutivo,  a  emenda,  mas  ela  foi

derrotada. Estou falando isso simplesmente para prestar conta e dar satisfação da

reivindicação que o Rubem encaminhou à comissão. Com a palavra, o Sr. Rubem

Reis,  representante  das  cidades  do  interior  no  Conselho  Estadual  de  Cultura  de

Minas Gerais, que disporá de até 10 minutos para fazer a sua exposição sobre o

tema.

Palavras do Sr. Rubem Reis

Obrigado.  Vou  falar  assentado,  porque  quero  ser  muito  rápido  mesmo,  pois  já

estamos  com  o  horário  adiantado.  Quero  começar  cumprimentando  o  Carluty,

presidente do Movimento Teatro de Grupo, que é a associação que me indicou para o

conselho.  Estendo,  por  meio  da  sua  pessoa,  o  meu  cumprimento  a  todos  os

congressistas.

Tenho me dedicado muito, e até digo que é um mantra meu pensar a cultura como

fator  de  desenvolvimento  humano,  social  e  econômico.  Sei  que  existem  várias

propostas.  Estávamos comentando que o  nosso grupo de trabalho enfrentará um

problema muito grande para retirar apenas oito propostas entre as mais de 180, em

apenas  4  horas  para  se  resolver  tudo  isso.  Acredito  que  todas  essas  180  e  as

propostas dos outros grupos de trabalho apontam para esse objetivo de colocar a

cultura como fator de desenvolvimento. Mas teremos de priorizá-las.  Nossa tarefa

será priorizar, e precisaremos de muita sabedoria para isso.

Baseado em meu ponto de vista, pelo lugar que ocupo neste contexto, eu, Rubem,

que  represento  um  grupo,  represento  pessoas  de  determinado  território  e  de

determinado segmento da cultura,  elegi  duas prioridades.  A primeira  foi  citada há
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pouco pelo deputado Elismar Prado, que é a interiorização. Trabalho há mais de 10

anos focado na questão de política pública e  há  mais  de 10 anos ouço falar  na

palavra  interiorização.  Mas  paramos  aqui.  Ouço  falar  em  interiorização,  mas,

concretamente,  avançou-se muito pouco.  Não dá para dizer  que não avançamos,

mas, em relação à demanda, ao tempo, o avanço é pífio. Essa interiorização não será

concretizada, se não atacarmos a segunda prioridade que elegi. Confesso a vocês

que minha frustração será enorme, será muito grande, se terminar meu mandato no

conselho, olhar para trás e perceber que não avançamos nada, porque neste primeiro

ano, não avançamos nada nessa segunda prioridade que compartilharei com vocês,

que é a questão do Fundo Estadual de Cultura. Precisamos de um fundo que, no

mínimo,  nos  próximos  dois  anos,  chegue  ao  patamar  que  a  captação  da  lei  de

incentivo já chegou. Para este ano, estão previstos R$73.000.000,00 para captar pela

lei  de  incentivo  e  temos  R$10.000.000,00.  O  que  foi  passado  aqui  dos

R$550.000.000,00 é a história de captação no incentivo fiscal, e não chegamos nem

a 10% disso, pois nem R$50.000.000,00 foram distribuídos para o fundo. Vejo esse

fundo como objetivo estratégico, como superobjetivo para todos nós aqui, que é essa

pauta, a construção de um fundo de verdade para o Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Rubem.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Aníbal  Macedo,

representante de Belo Horizonte no Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais,

que disporá de até 10 minutos para a exposição sobre o tema “Conferência Estadual

de Cultura: balanço e perspectivas”.

Palavras do Sr. Aníbal Macedo

Bom dia.  Na pessoa do deputado Elismar  Prado,  cumprimento  todos  da Mesa.

Quero dar as boas-vindas a vocês, pois é muito interessante olhar aqui e ver pessoas

de  todo  canto,  que  já  vimos  em  reuniões  realizadas  no  interior,  e  outras  que

conhecemos de outros trabalhos que temos realizado. Muitos dizem que Minas são

muitas,  e  essas  muitas  Minas  se  encontram  aqui,  hoje.  Para  nós,  isso  é  muito

bacana. Nossa missão no Conselho Estadual de Cultura é representar todas essas

Minas. Mas não temos como fazer isso se não houver participação efetiva de vocês,

se não conseguirmos ouvir  as  representações das diversas cidades  e regiões  do
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Estado e do País.

Eu  já  queria  começar  dizendo  que  precisamos  -  e  é  uma  das  questões

apresentadas  no  Consec  -  regulamentar  os  fóruns  consultivos  do  interior.  Essa

questão foi tratada na nossa última reunião, e agora podemos discuti-la entre nós a

fim de levarmos ao conselho alguma ideia nesse sentido. Aliás, deixo para todos nós

o desafio de começarmos a pensar como serão esses conselhos.

A questão  da  interiorização,  mencionada  pelo  Rubem,  é  muitíssimo  importante.

Tenho circulado pelo Sul de Minas e não encontro mineiros lá; encontro mineiristas,

porque eles se reportam muito mais a São Paulo que a Belo Horizonte. Se formos

trabalhar nesse aspecto, quantos mineiros somos? O Sul é mineirista, o Triângulo vai

para todos os lados - Brasília, Goiás, São Paulo. E aí podemos fazer essa divisão no

Estado de Minas Gerais, que nos deixa meio tristes, mas continuamos acreditando

que Minas são muitas, e todos nós temos esse sentimento de mineiridade.

Quanto à nossa tarefa aqui, vou tentar ser breve nos pontos que escolhi, porque

temos muito trabalho pela frente. Precisamos trabalhar com propostas concretas, mas

tendo em vista o seguinte princípio,  que discuti  hoje de manhã:  esqueçamos, por

favor,  bandeiras  partidárias;  esqueçamos,  por  favor,  divisões  internas  dentro  da

cultura.  A cultura  só  será  valorizada,  como disse  o  Rubem,  como um  segmento

econômico que visa ao desenvolvimento social e humano a partir  do momento em

que soubermos trabalhar juntos. Como o dinheiro é pouco, como o financiamento é

curto,  em  alguns  momentos  estamos  nos  dividindo  para  dividir  um  bolo  que

praticamente não tem fermento.  Nesse aspecto,  precisamos,  primeiro,  organizar  o

segmento cultural. Precisamos, sim, organizar nossos planos norteadores de cultura.

Parece petulante da minha parte falar que concordo com o Bernardo, mas estou de

acordo com ele. Como falar em investimento e dinheiro para fundos de cultura se não

temos planos norteadores de cultura nos municípios? Aliás, municípios que muitas

vezes insistem em achar que cultura é simplesmente “aquele pessoal que quer fazer

alguma coisa e está me enchendo o saco”.

Precisamos nos organizar e fundamentar politicamente nosso trabalho na área de

cultura.  Sem  valorização  do  segmento  cultural  não  há  valorização  humana  do

desenvolvimento econômico. Temos de ter esse aspecto em mente, lembrando que
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vai partir de nós essa valorização. Se não acreditarmos nisso e ficarmos achando que

precisamos de dinheiro para fazer entretenimento e lazer, nem nós mesmos vamos

acreditar nos nossos discursos.

Integro  o  grupo  técnico  do  conselho.  Eu e  Rubem fazemos  parte  do  grupo de

trabalho  de fomento  e  financiamento.  Depois  da  conferência  vamos  convocar  um

seminário  ou  ciclo  técnico  de  debate  para  conversarmos  melhor  com  os

representantes  do  Estado.  Volto  a  frisar:  precisamos  de vocês  para  trabalharmos

mais  a  questão  do  financiamento  da  cultura.  Não  podemos  ficar  simplesmente

escravos de fundos e de leis de incentivo, que priorizam a cultura do espetáculo e o

marketing de renúncia fiscal e não dão prioridade à nossa ação cultural.

São  muitos  os  casos  que  se  sucedem,  de  balcões  de  negócios  que  são

estabelecidos a partir  de aprovação de projetos na lei estadual, de projetos na Lei

Rouanet.  Vocês  sabem  que  temos  um  problema  seriíssimo  de  pessoas  que

atravessam recurso, de pessoas que não estão interessadas em fomento cultural,

não estão interessadas em desenvolvimento artístico,  não estão interessadas que

consigamos recursos para trabalhar onde for preciso. Nesse aspecto, precisamos nos

organizar  melhor,  até  para  denunciar.  Mas  como  denunciar  se  muitas  vezes  os

artistas, os produtores dependem de entrar numa situação dessa até mesmo para

sobreviver?  Precisamos acabar  com isso,  mas temos de ter  atitudes  concretas  e

propostas palpáveis. Para isso, precisamos nos capacitar para que nosso discurso

não se perca no vazio. E aí vem o desafio de como nos capacitar para desenvolver

nosso trabalho.  Afinas  de contas,  aqui  existem representantes do  setor  cultural  e

gestores da cultura dos municípios de onde vieram. Sem capacitação, não vamos

andar nesse aspecto.

São várias questões, mas, resumindo, não há qualquer mudança que faça funcionar

a cultura se não focarmos direitos e deveres, que têm de ser respeitados. Não pode

haver, dentro da gestão da cultura, portarias e instruções normativas, como as que se

sucedem a níveis  federal,  estadual  ou municipal,  que prejudiquem planejamentos.

Regras precisam ser  respeitadas para que possamos nos organizar.  Há anos nos

cobram profissionalismo, mas há anos não nos dão o direito de planejar, porque a

própria legislação vem e volta,  porque somos neófitos  nesse aspecto. A cultura é
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nova, nossos conselhos são novos. Então, precisamos cobrar, também, os deveres

do poder público. Mas não se iludam, porque nós podemos ousar, podemos discutir,

podemos brigar. Cabe ao poder público impor seus limites quando for preciso, mas,

como diria Mário Covas, nos deem um “não” sincero, mas nunca nos deem um “sim”

demagógico.  Só  a  partir  do  “sim”  e  do  “não”  reais  é  que  poderemos  trabalhar

planejamento.

Encerrando, vou citar o caso de Pirapora - não sei se tem representação aqui -,

onde estamos há 18 meses com o projeto de reforma do vapor Benjamim Guimarães

em análise. A regra é para três meses. Provavelmente o projeto não será aprovado

porque  não  aceitaram  o  parecer  técnico  de  um  engenheiro  naval.  Esse  é  um

problema que existe  para  nós  e  existe  no  poder  público,  porque  falta  gente.  No

momento  em  que  vamos  discutir  a  gestão  da  cultura,  precisamos  também

compreender que não se faz cultura sem o artista. Mas não se faz gestão de cultura

sem pessoal capacitado, treinado e bem-remunerado também nos órgãos gestores

de cultura.  Já fui  a  vários  municípios  onde pessoas que trabalham em entidades

ligadas à cultura são pessoas apadrinhadas, que simplesmente precisavam de cargos

e estão ali para ganhar salários. Aonde vamos vemos situações como essa.

Deixo um pedido: vamos trabalhar juntos, vamos esquecer bandeiras partidárias,

vamos propor ações concretas, mas, mais que isso, vamos nos unir, vamos trocar

informações  e  vamos  nos  fortalecer  como  uma  grande  rede  de  proteção  do

patrimônio cultural deste Estado. Só assim poderemos, algum dia, colher algum fruto.

Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Aníbal. Temos mais dois expositores, o Sr. Felipe Amado,

superintendente  de  Fomento  e  Incentivo  à  Cultura,  da  Secretaria  de  Estado  de

Cultura de Minas Gerais, e a Sra. Marília Palhares, diretora de promoção do Iepha de

Minas Gerais,  que combinaram entre si dividir o tempo para a exposição do tema

“Conciliação da política de ICMS ao Sistema Nacional de Cultura”. Com a palavra, o

Sr. Felipe Amado.

Palavras do Sr. Felipe Amado

Bom dia a todos. Bom dia, deputado; bom dia, demais componentes da Mesa; bom

dia,  delegados  presentes nesta  conferência estadual  de cultura.  Vamos tentar  ser
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breves em relação ao que o Bernardo já introduziu em sua fala, que é a adequação e

a compatibilização entre o Sistema Nacional de Cultura e a legislação do ICMS de

patrimônio cultural. Gostaria de fazer alguns destaques antes de entrar diretamente

no tema. O nosso objetivo é passar os itens dessa compatibilização, mas queria fazer

alguns destaques primeiramente.

O Estado está efetivamente em vias de assinar um acordo com o Ministério da

Cultura  para  adesão  ao  Sistema  Nacional  de  Cultura.  Estamos  apenas  fazendo

alguns  ajustes.  Como  o  Bernardo  disse,  estamos  em  constante  diálogo,  que  foi

inclusive intensificado neste ano, para fazermos os ajustes na realidade do Estado de

Minas Gerais para adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Esses ajustes, como ele

expôs,  são feitos  de  acordo com especificidades  que são,  inclusive,  previstas  no

Sistema Nacional. Cada estado tem a sua especificidade; cada município tem a sua

especificidade. Estamos em constante diálogo para que tenhamos um discurso em

consonância  com o  do Sistema Nacional  de  Cultura.  Entre  esses ajustes,  está a

questão do ICMS Cultural, mas o Estado já está em vias de fazer a formalização.

Serão necessários alguns ajustes na legislação estadual para adequá-la ao Sistema

Nacional de Cultura.

Destaco que o Estado já possui o Conselho de Política Cultural, o Fundo Estadual

de Cultura, entre outras exigências, mas alguns ajustes serão necessários, porque

foram criados,  em sua maioria,  antes das diretrizes  do sistema como um todo.  É

importante  destacar  isso.  O  nosso  diálogo  com  o  Ministério  da  Cultura  é  nesse

sentido,  é  para  verificarmos  o  que  precisa  ser  mudado,  alterado.  A  partir  da

formalização do acordo, é previsto um prazo para que façamos as adequações que

serão encaminhadas a esta Casa, à Assembleia Legislativa, para editar, por meio de

lei,  as alterações necessárias.  Gostaria  de  fazer  esse destaque para dizer  que o

governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, tem

total interesse na adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Isso será feito em breve.

Faltam apenas algumas questões de formalização.

Voltando  ao  objetivo  da  minha  fala,  apresentarei  para  os  municípios  essa

compatibilização das regras que são apresentadas pelo Sistema Nacional de Cultura

e as que são apresentadas pela legislação e pelas deliberações referentes ao ICMS
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Cultural. Vamos dividir a fala em dois pontos: a Marília vai falar sobre o primeiro, que

são as regras que vão reger o conselho municipal de patrimônio e políticas culturais -

esse nome é uma sugestão,  como disse o Bernardo,  pois  não há uma exigência

muito clara sobre a nomenclatura, que pode ser discutida e revista. A Marília vai falar

sobre o conselho, e eu retorno para falar sobre o fundo municipal de patrimônio e

cultura.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Palavras da Sra. Marília Palhares

Cumprimento todos na pessoa do meu amigo Bernardo Mata Machado. Parece até

que  combinamos,  porque  ele  deu  todo  o  embasamento  teórico  para  essa

compatibilização,  enquanto  o  meu  papel  é  dar  uma  objetividade  e  mostrar  aos

municípios como devem trabalhar, para que não percamos a oportunidade de adesão

ao Sistema Nacional de Cultura e não deixemos o patrimônio cultural ser superado,

na medida em que também continua muito carente. O patrimônio gera receita, mas o

ICMS Cultural acaba sendo utilizado para outras despesas. Temos de fortalecer e

conservar o nosso patrimônio cultural porque é ele que representa nossa identidade.

Vou falar sobre o conselho, e, depois, o Felipe falará sobre o fundo. São situações

diferentes. Em relação ao conselho, o Iepha já está orientando os municípios que,

para aderirem, quiserem simplificar sua atuação, na medida em que sabemos que é

difícil  montar  dois  conselhos  em  cidades  menores,  onde  a  disponibilidade  de

voluntários  é  reduzida.  Estamos  orientando,  e  essa  orientação  independe  de

mudanças  no  Conep,  na  medida  em  que  o  conselho  não  é  uma pontuação  tão

específica na Lei nº 18.030.

O que seria essa compatibilização, a transformação desse conselho municipal de

patrimônio cultural num conselho de políticas culturais e que também trabalhe com

patrimônio? O Sistema Nacional de Cultura, como mostra o quadro à esquerda, já

define que a composição tem de ser paritária, com uma representação mínima de

50%  dos  representantes  da  sociedade  civil,  eleitos  democraticamente.  É

recomendável  que  sejam  contempladas  as  diversas  áreas  artísticas  e  culturais,

considerando-se as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como

o critério regional na sua composição.
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No ICMS Cultural, consideramos que é necessário, para que haja um conselho com

essa dupla abrangência, que seja acatado definir o Sistema Nacional de Cultura, mas

também a criação de câmaras temáticas  para  que cuidem de cada segmento  da

cultura, que uma delas seja voltada para o patrimônio cultural, que seria uma câmara

parecerista levada para o plenário do conselho,  que votaria  e deliberaria sobre o

assunto. No nosso entendimento, embora não façamos nenhuma exigência sobre a

representação  e  a  eleição  democrática,  achamos  que  isso  será  um  avanço  em

relação ao que estamos preconizando no ICMS, o critério do patrimônio cultural, já

que  muitas  vezes  as  representações  se  repetem  e  essa  mobilidade  de

representações sempre oxigena as ideias e é sempre um grande avanço.

Na composição do Sistema Nacional  de Cultura,  à esquerda, os  representantes

deverão ser eleitos democraticamente, como já disse, e os mandatos não deverão

coincidir  com  o  mandato  dos  governantes  do  Poder  Executivo.  Isso,  no  nosso

entendimento, é um grande avanço também, na medida em que muitas vezes os

conselhos param de funcionar, aguardando a posse do Executivo. Existe aí um certo

descompasso  de  continuidade,  e  sabemos  que,  na  administração  pública,  a

continuidade é fundamental.

O mandato dos conselheiros deverá ser de até dois anos, podendo ser renovado

uma vez por igual período. O ICMS Cultural nunca definiu essas coisas, respeitando,

como disse o Bernardo, o avanço da Constituição de 1988, que define autonomia

plena dos municípios. Essa determinação do Sistema Nacional de Cultura será um

grande avanço. A nossa experiência mostra isso.

Na  representação  do  poder  público,  é  recomendável  assegurar  a  presença  de

representantes  de  outras  áreas,  em  especial  da  educação,  da  comunicação,  de

ciência  e  tecnologia,  do  planejamento,  do  desenvolvimento  econômico,  do  meio

ambiente, do turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos e da segurança.

Consideramos que essa compatibilização é um grande avanço, na medida em que a

visão do patrimônio cultural não pode ser fragmentada e deve estar imbuída dessa

visão sistêmica. Temos tentado reiteradamente levar a visão da proteção - agregada à

legislação urbanística, que também tem uma visão de proteção - para a questão da

paisagem urbana.
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A temática da organização e da estrutura é preconizada pelo Sistema Nacional de

Cultura. A criação é feita por meio de lei do conselho. A organização em normas de

funcionamento deverá ser definida em regimento próprio, aprovado pelo respectivo

conselho. No caso do nosso ICMS Cultural, temos também que observar tudo isso,

mas, para haver uma integração, é necessário, caso seja desejo do município, alterar

a lei do conselho municipal de patrimônio cultural já existente, incluindo-se, em suas

atribuições, estabelecer as diretrizes de política cultural, mantendo a de preservar o

patrimônio cultural.  Também estabelece que o regimento interno deverá conter,  no

mínimo, as formas de convocação dos conselheiros, o quórum mínimo, a forma de

votação e a periodicidade de suas reuniões, que devem ser, no mínimo, bimestrais e

registradas em ata. Na realidade qualquer conselho lavra sua ata para que as suas

deliberações  tenham  registro  e  validade.  Portanto,  não  há  nenhuma

incompatibilidade.

Em  relação  à  organização  e  à  estrutura,  temos,  como  sugestão  de  forma  de

organização, a que já existe no Sistema Nacional de Cultura - e aí destaco a palavra

“sugestão”. No nosso caso, na questão do ICMS, também é uma sugestão, não há

nenhum rigor  na  forma de organização,  a  não ser  no  que se refere  às  câmaras

temáticas, pois entendemos que o patrimônio cultural é uma matéria com tratamento

diferenciado em relação à cultura, que consiste no daqui para a frente, mas que se

embasa no nosso passado e na nossa história,  representados e concretizados no

patrimônio cultural.

As atas deverão ser registradas em livro próprio - o que não é nenhuma novidade,

já que a técnica de confecção de atas é mundial -, apresentando resumidamente as

ocorrências, os debates, as deliberações, as resoluções e as decisões das reuniões.

Deverão ser redigidas em linguagem corrente e de tal forma que não seja possível

nenhuma  modificação  posterior.  Isso  é  quase  chover  no  molhado,  mas  a  nossa

experiência  vinha  mostrando  que  os  conselhos  vinham  se  reunindo  sem  fazer  o

registro  desses  debates,  e,  para  nós,  é  muito  importante  que  esse  debate  seja

transferido para um texto e documentado, não só por fazer parte da história,  mas

também por mostrar a maturidade e os avanços do conselho, além da participação da

sociedade, já que o desejo do ICMS Cultural é transformar essa política de estado em
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política  pública,  tendo  o  conselho  como  seu  carro-chefe.  As  atas  das  reuniões

deverão  ser  publicadas  obrigatoriamente.  A  ideia  da  publicação  se  ancora  na

necessidade de levar o conhecimento a toda a sociedade, para ele ser também um

canal de comunicação e de maior amplitude de suas decisões.

Em relação às competências,  o  conselho teria,  dentro  do  que exige  o  Sistema

Nacional de Cultura, suas competências definidas em legislação específica. No nosso

caso, o do ICMS Cultural, como já foi dito, basta incluir a disposição de que caberá a

esse  conselho  a  definição  de  diretrizes  da  política  cultural  e,  logicamente,  de

preservação  do  patrimônio  cultural,  como  já  acontecia.  Ainda  em  relação  às

competências,  a  legislação  deverá  dispor,  entre  outros,  sobre  os  seguintes  itens:

apreciação  e  aprovação  do  plano  municipal  de  cultura;  acompanhamento  e

fiscalização sobre  a  execução  do plano  municipal  de  cultura;  estabelecimento  de

diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Patrimônio e Cultura; e

acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos desse fundo. No nosso

ICMS, isso não está tão claro, mas a deliberação que se encontra em vigor - e para a

qual  temos conseguido  uma aprovação unânime no Conep,  apesar  de  não exigir

planejamento - estabelece uma série de atribuições para o conselho que não existiam

anteriormente, a não ser a deliberação sobre os tombamentos. Então, definimos que

o conselho terá, como atribuição, definir, acompanhar e fiscalizar a política municipal

de proteção do patrimônio cultural - e aqui incluímos as diretrizes de cultura; participar

da educação patrimonial; e deliberar sobre tombamentos, inventários, investimentos

em patrimônio cultural e projetos de intervenção em bens protegidos.

Essas observações já  foram expostas.  Não é necessário que sejam extintos os

atuais conselhos, mas sim adaptá-los às exigências do Sistema Nacional de Cultura.

O município poderá optar por manter dois conselhos, sendo que, nessa possibilidade,

o Minc tem sugerido - e, no nosso entendimento, é perfeito - que os representantes

do setor de patrimônio cultural,  no conselho municipal de políticas culturais, sejam

oriundos do conselho municipal de patrimônio cultural, para podermos trabalhar com

menos conflitos  e  para  que as  decisões  tomadas  em  um  dos  conselhos  tenham

compatibilidade com as dos outros, sendo por ele observadas. Devolverei a palavra

ao Felipe, para tratar do fundo. Muito obrigada.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Palavras do Sr. Felipe Amado

No mesmo sentido do que foi apresentado pela Marília, vou fazer a apresentação

sobre o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Estabelecemos algumas regras. O

Sistema Nacional de Cultura pede que o fundo tenha natureza contábil e financeira,

com prazo indeterminado de duração, de acordo com regras definidas em lei. O que o

ICMS sempre pede é que o fundo de patrimônio seja instituído por lei, o que atenderia

aos dois sistemas. Diretrizes de aplicação dos recursos estabelecidas pelo Conselho

Municipal de Patrimônio e Políticas Culturais. Aqui fica bem claro que, existindo um

fundo único, o conselho único estabeleceria essas diretrizes.

Com relação à questão do ICMS Patrimônio Cultural, à questão da legislação do

fundo,  tem  que  constar  de  maneira  bem  clara  e  explícita  que  os  recursos

provenientes do ICMS Patrimônio Cultural deverão ser preferencialmente destinados

à preservação do patrimônio cultural, além de outras fontes de receita, a critério do

município.

No sistema nacional temos ainda o acompanhamento e a fiscalização da aplicação

dos recursos pelo conselho municipal, no caso pelo conselho único, e a garantia pelo

município  de  recursos  para  o  funcionamento  do  fundo.  Na  questão  do  ICMS

Patrimônio  Cultural,  destacamos ainda a  indicação na legislação orçamentária  do

município de dotação específica dentro do fundo para a preservação do patrimônio

cultural. Digo isso apenas para fazer uma distinção, devido à legislação referente ao

ICMS  Cultural.  Há  ainda  a  abertura  de  conta  corrente,  cujo  nome  indique

explicitamente que se trata do Fundo Municipal de Patrimônio e Cultura, havendo,

como o Bernardo falou, duas contas distintas, uma para a área cultural e outra para a

área específica de preservação do patrimônio. Reforçamos também que os recursos

do ICMS Patrimônio Cultural seriam repassados para essa conta bancária específica

da área de preservação.

No Sistema Nacional de Cultura destaca-se a vedação da utilização de recursos do

fundo  municipal  com  despesas  de  manutenção  administrativa  dos  governos

municipal,  estadual  e  federal,  bem como suas  entidades vinculadas.  E existe  um

limite de gastos para planejamento, estudos, acompanhamento e avaliação do fundo



1368
____________________________________________________________________________

que  não  pode  ultrapassar  os  5%.  No  ICMS  Patrimônio  Cultural  destacamos  a

necessidade  de  uma  contabilização  dos  recursos  destinados  à  preservação  do

patrimônio  cultural  de  forma  diferenciada  para  a  pontuação  que  é  prevista  na

legislação, e sugere-se a publicação de ao menos um edital por ano, facultando às

pessoas físicas e jurídicas a apresentação de projetos a serem custeados pelo fundo.

Quero destacar aqui que algumas dessas questões serão alteradas na legislação

estadual  ou  nas  deliberações  do  Conep  para  que  dessa  forma  o  objetivo  seja

atendido plenamente. A Secretaria de Cultura, em conjunto com o Iepha, vai trabalhar

na edição de um documento que facilite aos municípios essa transição do conselho e

do  fundo  de  patrimônio  para  um  conselho  misto,  com  os  dois  objetivos,  tanto  o

patrimônio quanto a política cultural.

É importante destacar que vamos colaborar com os municípios na edição dessas

normas. Da mesma forma como falamos do conselho, não é necessário extinguir o

fundo  atual;  basta  apenas  que  a  câmara  municipal  altere  a  lei  mudando  a

nomenclatura  e  observando  as  determinações  do  Sistema  Nacional  de  Cultura,

algumas delas já apresentadas aqui. É prerrogativa do município a opção por dois

fundos, como é prerrogativa do município ter dois conselhos. Estamos aqui somente

criando uma facilidade para aqueles municípios, principalmente para os pequenos,

porque  os  médios  e  grandes  têm  uma  estrutura  maior  que  possibilita  ter  dois

conselhos e dois fundos.

Então  o  que  estamos  propondo  aqui  é  apenas  uma  forma  de  facilitar  o

entendimento da Secretaria de Estado de Cultura e do Iepha de que os municípios

têm essa possibilidade de aderirem ao Sistema Nacional ou Estadual de Cultura, de

acordo com as regras. Estamos aqui somente para sugerir isso. Os municípios não

são obrigados a ter um conselho único, nem um fundo único. Reforço isso porque é

importante deixar claro que essa é uma decisão das instâncias municipais, seja da

câmara municipal, seja da prefeitura, seja da cultura, relativamente a essa separação

ou não separação. O que estamos fazendo aqui tem por objetivo facilitar a adesão ao

Sistema Nacional de Cultura. Queremos que o Estado reforce e que o governo de

Minas Gerais apoie o Sistema Nacional de Cultura, para aumentar a capacidade dos

municípios.



1369
____________________________________________________________________________

Estamos  aqui  falando  de  853  municípios  das  mais  diversas  especificidades,

tamanhos e de regiões diferentes. O nosso objetivo é que todos tenham condição de

atender a todas as regras do Sistema Nacional de Cultura. No tocante à questão da

legislação  e  do  ICMS  do  patrimônio  cultural,  essa  é  a  facilitação  que  estamos

oferecendo.

O nosso objetivo era esse. Estou à disposição, não é mesmo, Marília? Muitos de

vocês já conhecem a Marília, e estamos sempre à disposição para auxiliá-los no que

for necessário. Agradeço. Um bom dia a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Obrigado,  Felipe.  Neste  momento,  passarei  a  palavra  para  os

informes em relação aos grupos de trabalho. Quero agradecer a todos os convidados

que fizeram suas exposições. Informo que a reunião do Grupo 1 - Implementação do

Sistema Nacional  de Cultura -  acontecerá no Teatro da Assembleia.  O Grupo 2 -

Produção simbólica e diversidade cultural - vai se reunir no auditório da Escola do

Legislativo,  localizado na Av.  Olegário Maciel,  2.161.  Todos já  se  orientaram com

relação aos endereços? Parece que não. A Av. Olegário Maciel é essa rua que fica

aqui atrás e que dá acesso ao shopping Diamond Mall. Está tudo perto. É só descer a

praça.  A reunião  do  Grupo  3  -  Cidadania  e  direitos  culturais  -  será  realizada  no

auditório  do  andar  SE deste  edifício,  neste  mesmo piso.  O  Grupo  4  -  Cultura  e

desenvolvimento - se reunirá no auditório do Edifício Carlos Drummond de Andrade,

localizado  na  Rua  Martim  de  Carvalho,  94.  Esse  edifício  fica  nos  fundos  da

Assembleia.

O horário está nos favorecendo. O que vou propor agora foi ideia de todos. Então,

neste momento, peço aos integrantes dos grupos que se dirijam aos locais de reunião

para que iniciem a discussão da metodologia a ser adotada e da dinâmica que cada

grupo  vai  trazer  para  o  debate.  É  importante  organizarmos  os  trabalhos.

Posteriormente ao almoço, as pessoas retornarão aos grupos. A retomada pode ser

às 14 horas, Janaína? Dá para iniciarmos, irmos para o almoço e depois retomarmos

os trabalhos às 14 horas. Cada grupo definirá sua dinâmica agora, em cada espaço.

Portanto, quero agradecer a todos.
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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. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/9/2013

Presidência da Deputada Luzia Ferreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da  Mesa  -  Esclarecimentos  sobre  a  dinâmica  dos  trabalhos  -  Levantamento  do

quórum e esclarecimentos sobre novas propostas - Leitura das propostas de âmbito

nacional e levantamento dos destaques - Votação das propostas de âmbito nacional

não destacadas - Discussão e votação dos destaques - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem as deputadas e o deputado:

Liza Prado - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

Abertura

A presidente (deputada Luzia Ferreira) - 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  das  atas  das  duas  reuniões

anteriores.

Atas

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

A presidente - Destina-se esta reunião à realização da III Conferência Estadual de

Cultura, com o tema “Uma política de Estado para a cultura: desafios do Sistema

Nacional de Cultura”, que é uma realização do governo de Minas Gerais, por meio da

Secretaria de Estado de Cultura, e se constitui em uma etapa para a III Conferência

Nacional,  a  ser  realizada  pelo  Ministério  da  Cultura,  em  Brasília,  no  mês  de
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novembro.

Composição da Mesa

A presidente -  A presidência convida a tomar assento à Mesa  as Exmas.  Sras.

Cesária Alice Macedo, representando o Ministério da Cultura; e Janaína Cunha Melo,

superintendente  de  Ação  Cultural  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  de  Minas

Gerais, representando a secretaria; o Exmo. Sr. Aníbal Henrique de Oliveira Macedo,

representante de Belo Horizonte do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais;

as  Exmas.  Sras.  Laura  Moreira  Guimarães,  coordenadora  do  Grupo  1  -

Implementação  do  Sistema  Nacional  de  Cultura;  Mariana  Sayad  de  Sousa

Bustamante, relatora do Grupo 1; Camila Lukschal Collier, coordenadora do Grupo 2 -

Produção Simbólica e Diversidade Cultural; e Eliane Baltazar da Costa, relatora do

Grupo 2; os Exmos. Srs. André Luiz de Castro Ferreira, coordenador do Grupo 3 -

Cidadania e Direitos Culturais;  e Fabrício Souza Santos, relator do Grupo 3;  e as

Exmas.  Sras.  Manuella  Abdanur  de  Paula  Machado,  coordenadora  do  Grupo  4  -

Cultura e Desenvolvimento; e Elizabeth Junho Giovanini, relatora do Grupo 4.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A presidente - Esta reunião é muito importante. O trabalho final é resultado de um

trabalho árduo, que contou com muita dedicação de todos vocês e que se iniciou no

município,  nas  conferências  municipais.  Ontem,  vocês  passaram  o  dia  inteiro  na

discussão dos grupos temáticos, e agora temos a plenária final, para a votação das

propostas e priorização daquelas de âmbito nacional. Como a dinâmica é complexa e

são muitos delegados,  peço atenção a todos a fim de fazermos aqui  um trabalho

adequado, garantindo a compreensão de todos e um resultado final que represente

bem  o  sentimento  do  conjunto  dos  delegados.  Faremos  a  leitura  das  propostas

previstas no documento final que todos os delegados receberam e que é resultado do

trabalho de grupo por eixo temático.

Durante o processo de leitura de cada eixo perguntaremos se há destaques. Será

apenas dito: destaco proposta tal, e a assessoria fará a devida anotação. Então, não

é para fazer a defesa do destaque. Para isso haverá um momento posterior. A partir

daí,  faremos a discussão logo após a leitura de todas as propostas. Anotados os

destaques, faremos a votação em bloco das propostas  não destacadas.  Portanto,
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consideramos que as propostas destacadas terão a possibilidade de ir à votação em

bloco, porque não haverá questionamento algum. Em seguida, apresentaremos os

destaques  pela  ordem  da  leitura  e  teremos  a  votação  dos  destaques.  Quem

apresentar  o  destaque  terá  2  minutos  para  fazer  a  sua  defesa.  Se  houver  uma

contestação ao destaque, um pessoa apresentará a contraposição a ele também no

prazo de 2 minutos. Há no Regimento uma possibilidade de apresentação de novas

propostas que não estão previstas em nenhuma das apresentadas no grupo, desde

que tenham o apoio de, pelo menos, 25% dos delegados. Daqui a pouco, iremos

aferir quantos delegados estão presentes, até para saber quantos apoiadores serão

precisos para apresentar novas propostas.

Finalmente, iremos priorizar quatro propostas de âmbito nacional por eixo temático,

sendo uma por subeixo, totalizando 16 propostas, que serão encaminhadas como “As

prioridades de Minas Gerais à 3ª  Conferência Nacional  de Cultura”.  Por último,  a

eleição dos delegados de Minas Gerais à 3ª Conferência Nacional. A dinâmica está

clara?

Levantamento do Quórum e Esclarecimentos sobre Novas Propostas

A presidente - Faremos aqui uma contagem. Então, gostaríamos de pedir a atenção

dos delegados para fazerem a contagem aqui no Plenário e nas galerias. Solicito aos

delegados  e  delegadas  que  levantem  seus  crachás.  Farei  assim  para  facilitar:

primeiro, contaremos do lado esquerdo. Levantem os crachás para sabermos quantas

pessoas estão presentes. (- Pausa.) Pessoal, os trabalhos já se iniciaram. Isso aqui é

importante, estamos aferindo quórum, depois daremos um espaço para tirarem as

fotos, afinal, é importante também o registro da presença de cada um de vocês aqui.

Gostaríamos de pedir a todos que estão do lado externo para entrarem no Plenário,

por  favor.  (-  Pausa.)  Quem está organizando a contagem aqui? (-  Pausa.)  Vamos

contar para facilitar. Todas as pessoas que estão do lado esquerdo mantenham o seu

crachá  levantado,  por  gentileza.  Para  facilitar,  apenas  as  pessoas  da  esquerda,

inclusive quem estiver do lado esquerdo das galerias. (- Pausa.)

Peço que façam a contagem também de quem está  de pé  no fundo do nosso

Plenário.  (-  Pausa.)  Quem  estiver  do  lado  esquerdo  pode  abaixar  os  crachás,

inclusive quem estiver em pé. Agora faremos a contagem do lado direito. A contagem
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das pessoas que estão nas galerias será daqui da Mesa.

Até  o  momento,  há  191  delegados  presentes,  portanto  48  apoios  para  a

apresentação de novas propostas e moções,  conforme reza o Regimento. Para a

apresentação de propostas não previstas, isto é, não listadas pelos grupos temáticos,

ou mesmo para a apresentação de alguma moção, será necessário que a proposta

tenha o apoio de 48 delegados para ser considerada e votada como proposta da

plenária.  O horário para  o  recebimento de  novas propostas e  moções vai  até às

11h30min.

Leitura das Propostas de Âmbito Nacional e Levantamento dos Destaques

A presidente - Vamos agora começar a leitura das propostas nacionais. Chamarei o

relator de cada grupo que usará a tribuna à direita para fazer a leitura do relatório

final. Vamos valorizar o relator, que trabalhou muito. Cada um fará a leitura do seu

trabalho.

-  Procede-se à leitura das propostas de âmbito nacional e ao levantamento dos

destaques.

Votação e Aprovação das Propostas Nacionais não Destacadas

A presidente - Vamos votar em bloco todas as propostas que não sofreram nenhum

destaque, ou seja, aquelas que pareceram consensuais já na leitura. Em seguida,

vamos passar aos destaques, um por um.

Os  delegados  e  as  delegadas  favoráveis  às  propostas  lidas  que  não  sofreram

destaque manifestem-se levantando o crachá. (- Pausa.) Podem abaixar os crachás.

Os que são contrários, por favor. (- Pausa.) Há alguma abstenção? (- Pausa.) Estão

todas  aprovadas,  por  unanimidade.  Considerem-se  aprovadas  as  propostas  não

destacadas.

Discussão e Votação dos Destaques

A presidente - Neste momento, vamos começar a análise dos destaques.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

A presidente - Pessoal, estou aqui me despedindo de vocês, porque, na parte da

tarde, infelizmente não poderei estar presente. Eu já havia dito que tenho uma viagem

para  Visconde  de  Rio  Branco.  Não  sei  se  há  alguém  aqui  é  de  lá,  mas  hoje,

honrosamente, vou receber o título de Cidadã Honorária de Visconde do Rio Branco,
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por  votação da Câmara Municipal  e  iniciativa  do  seu  presidente,  Paulinho  Pé de

Barro, um grande vereador da cidade, da zona rural.

É muito longe daqui até lá. Vou me deslocar por mais de quatro horas, dependendo

do trânsito.

Agradeço muito a colaboração de vocês, foi muito bacana, uma participação muito

consciente, e incorporamos muitas sugestões, o que é importante também. Sou vice-

presidente da Comissão de Cultura, e temos contribuído muito para que a cultura seja

uma política pública relevante, como são educação e saúde, reconhecida em rede.

Esse é um grande avanço para a política cultural, que, com o Sistema Nacional de

Cultura, une os municípios, os estados e o governo federal de forma republicana,

independentemente de partidos políticos que estejam em governos A, B ou C. Vamos

manter essa luta nossa para aumentar os recursos de financiamento da cultura, que

normalmente  tem  dotação  orçamentária  menor  em  todos  os  orçamentos.

Normalmente é de 0,5% ou de 1%. Mas quando é 1%, executa-se só 0,5%. Então,

temos o desafio de trazer a cultura para o patamar de política pública de primeira

linha.

Em  2011  e  2012,  a  Comissão  de  Cultura  realizou  audiências  públicas

regionalizadas  para  divulgar  o  Sistema  Nacional  de  Cultura.  Realizamos  amplo

debate e aprovamos, este ano, a alteração da Lei Estadual de Incentivo à Cultura

para favorecer os empreendedores neste momento de crise, pois a contrapartida das

empresas ficou menor. Pessoalmente, batalhei muito para que ela fosse aprovada

rapidamente.

Estamos aqui discutindo a implantação do conselho estadual de cultura e a filiação

de Minas. A Eliane anunciou que já está tudo pronto, foi criado um fundo para isso.

Portanto,  brevemente  será feita  essa adesão formal.  São avanços  que temos  na

Assembleia, um palco de discussão no cotidiano dessa afirmação cultural e da nossa

diversidade, principalmente, em Minas. Foi dito aqui que Minas são muitas, é muito

diversa a nossa produção cultural. Andamos pelo Brasil, e todos reconhecem isso.

Queria deixar aqui uma boa conclusão dos trabalhos a todos. Esta participação é

muito  relevante  para  que todas  as manifestações  culturais  sejam incluídas  nessa

programação, nos planos nacionais, estaduais e municipais. Como deputada e vice-
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presidente da Comissão de Cultura,  estou aberta à participação e à sugestão de

todos vocês.

Mais uma vez,  registro o agradecimento à Secretaria de Cultura e ao Sesi pela

importante parceria na montagem dos kits dos participantes. Agradeço a todos, bom

almoço e bom trabalho. Muito obrigada.

Encerramento

A 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 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/9/2013

Presidência da Deputada Liza Prado e do Deputado Luiz Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Discussão e Votação

de  Novas  Propostas  de  Âmbito  Nacional  -  Priorização  das  Propostas  de  Âmbito

Nacional - Leitura de Propostas de Âmbito Estadual e Levantamento dos Destaques -

Votação das Propostas de Âmbito Estadual Não Destacadas - Discussão e Votação

dos Destaques -  Discussão e  Votação de Novas Propostas de Âmbito Estadual  -

Votação de Moções - Eleição de Delegados - Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo -

Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Duarte Bechir - Liza Prado - Luiz Henrique.

Abertura

A presidente (deputada Liza Prado) - Às 14h2min, 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  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A  presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  da  plenária  final  da  III

Conferência Estadual de Cultura, com o tema “Uma política de estado para a cultura:

desafios do Sistema Nacional de Cultura”, que é uma realização do governo de Minas

Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e se constitui em etapa para a

III Conferência Nacional, a ser realizada pelo Ministério da Cultura, em Brasília, no

mês de novembro.

Composição da Mesa

A presidente -  A presidência convida a tomar assento à mesa  as Exmas.  Sras.

Cesária Alice Macedo, representando o Ministério da Cultura, e Janaína Cunha Melo,

superintendente  de  Ação  Cultural  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  de  Minas

Gerais,  representando  essa  secretaria;  o  Exmo.  Sr.  Aníbal  Henrique  de  Oliveira

Macedo, representante de Belo Horizonte do Conselho Estadual de Cultura de Minas

Gerais;  as  Exmas.  Sras.  Laura  Moreira  Guimarães,  coordenadora  do  Grupo  1  -

Implementação  do  Sistema  Nacional  de  Cultura;  Mariana  Sayad  de  Sousa

Bustamante, relatora do Grupo 1; Camila Lukschal Collier, coordenadora do Grupo 2 -

Produção Simbólica e Diversidade Cultural; e Eliane Baltazar da Costa, relatora do

Grupo 2; os Exmos. Srs. André Luiz de Castro Ferreira, coordenador do Grupo 3 -

Cidadania  e  Direitos  Culturais,  e  Fabrício Souza Santos,  relator  do Grupo 3;  e a

Exma.  Sra.  Elizabeth  Junho  Giovanini,  relatora  do  Grupo  4  -  Cultura  e

Desenvolvimento.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A presidente - A presidência gostaria de fazer uma sugestão. Vocês concordam em

votarmos “sim” ou “não” para as propostas discutidas no grupo ou preferem outro

procedimento? Temos quatro grupos. Vocês concordam com essa dinâmica de votar

“sim” ou “não”? Vamos anotar. O tempo dependerá do tipo de dinâmica. Se alguém

não se sentir representado pelo grupo, poderá fazer uso da palavra.

Informo a todos que as atas desta conferência estarão no diário eletrônico do Poder

Legislativo no dia 19 de outubro.



1377
____________________________________________________________________________

Discussão e Votação de Novas Propostas de Âmbito Nacional

A presidente - Vamos ler as novas propostas de âmbito nacional e votá-las.

- Procede-se à discussão e votação de novas propostas de âmbito nacional.

Priorização das Propostas de Âmbito Nacional

O  presidente  (deputado  Luiz  Henrique)  -  Iniciaremos  agora  a  priorização  das

propostas de âmbito nacional. Serão priorizadas quatro propostas por eixo, devendo

haver uma por cada subeixo. Faremos a contagem dos votos para a apuração. As

propostas  com  maior  número  de  votos  serão  priorizadas.  Já  foi  votado.  Então,

aguardaremos.

O Sr. Luís Gustavo - Sr. Presidente, meu nome é Gustavo. É uma dúvida, para não

se repetir  o  problema de ontem. Sugiro que leiamos todas as propostas de cada

subeixo para depois escolher, em vez de ir lendo e votando.

O presidente - Faremos a leitura das propostas para efeito de maior fixação.

- Procede-se à priorização das propostas de âmbito nacional.

Leitura de Propostas de Âmbito Estadual e Levantamento dos Destaques

O presidente - Neste instante, faremos a leitura das propostas de âmbito estadual.

Com a palavra, a Sra. Cesária Alice Macedo.

-  Procede-se à leitura das propostas de âmbito estadual  e ao levantamento dos

destaques.

Votação das Propostas de Âmbito Estadual Não Destacadas

O presidente -  Sugiro a votação em bloco das propostas não destacadas nesta

fase. Vou ler  o número das propostas que não sofreram destaque e, em seguida,

chamarei  pelo  nome  as  pessoas  que  apresentaram  destaque  para  fazer  sua

apresentação.

O Sr. João Alexandre Moura Oliveira - Antes da discussão dos destaques, sugeriria

a leitura das moções que foram discutidas também.

O presidente - As moções serão lidas ao final. Propostas nºs 1, 4, 6, 9, 12, 15, 16,

18, 21, 24, 25, 27 e 30. Essas propostas não obtiveram destaque. Em votação, as

referidas propostas. Quem for favorável levante seu cartão. (- Pausa.) Aprovadas pela

maioria.
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Discussão e Votação dos Destaques

O presidente - Neste instante, passaremos à discussão e votação dos destaques

das propostas estaduais.

- Procede-se à discussão e votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas de Âmbito Estadual

O presidente - Passaremos agora à discussão e votação de novas propostas, a fim

de otimizarmos o  tempo,  se  todos estiverem de acordo.  As novas  propostas não

poderão ser destacadas. Vou pedir à assessoria da Casa que faça a leitura das novas

propostas.

- Procede-se à discussão e votação das novas propostas de âmbito estadual.

Votação de Moções

O presidente - Neste momento, vamos colocar em votação as moções.

- Procede-se à votação das moções.

- O teor do documento aprovado é o seguinte:

3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA

De 25 a 27 de setembro de 2013

Documento Final

PROPOSTAS DE ÂMBITO NACIONAL

EIXO I - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural

e na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e

Municípios).

Subeixo l  -  Marcos Legais,  Participação e Controle Social e Funcionamento dos

Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com

os Princípios Constitucionais do SNC.

Proposta priorizada:

l.  Institucionalização  de  concursos  públicos  e  planos  de  carreira  em  âmbito

nacional, com criação de cargos específicos para os órgãos e entidades da área de

cultura,  de  forma  a  garantir  a  descentralização  e  a  continuidade  das  políticas

culturais.

Outras propostas aprovadas:



1379
____________________________________________________________________________

2. Criação de um grupo de trabalho com participação do Ministério da Cultura e da

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais para formulação de um plano de

integração  entre  os  Sistemas  Nacional,  Estadual  e  Municipais  de  Patrimônio,

articulando  a  implantação  dos  Sistemas  de  Cultura  das  respectivas  instâncias,

considerando as dimensões geográficas e populacionais.

3. Discussão e aprovação, junto às instituições de participação popular, até julho de

2014,  de  estratégias  para  implementação  do  Plano  Nacional  de  Cultura,

especificando o cronograma físico-financeiro de execução de suas metas ano a ano

até 2020.

4. Aposentadoria especial para gestores culturais da sociedade civil com no mínimo

30 anos de atividade comprovada.

Subeixo 2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de

Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governamentais e

Não Governamentais, e Conselheiros de Cultura

Proposta priorizada:

5.  Criação e  manutenção de programas  de  apoio  às  iniciativas  de  formação  e

qualificação em gestão cultural, bem como oferta de cursos, seminários, palestras,

material  didático, investimento financeiro, oficinas e treinamento, seja por meio de

educação a distância ou presencial, para a capacitação, qualificação e formação de

agentes,  artistas,  gestores,  empreendedores,  educadores,  mobilizadores,

conselheiros,  entre  outros,  oriundos  do poder  público  e  da  sociedade  civil,  sobre

captação de  recursos,  elaboração de projetos,  direitos  autorais,  leis  de  incentivo,

elaboração de projetos institucionais e regras do Sistema Nacional de Cultura, entre

outros temas, tendo por referência o reconhecimento, a valorização e a preservação

da cultura local, considerando-se a descentralização dos processos de qualificação

da gestão cultural  dos  grandes centros  urbanos,  e garantir  que os programas  de

formação na área cultural sejam regionalizados, descentralizados e coerentes com as

realidades  locais,  reconhecendo-se  os  territórios  culturais,  podendo-se  contar

também com parcerias com a iniciativa privada.

Subeixo 3 - Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa.

Proposta priorizada:
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6 - Realização de zoneamento, mapeamento e inventário cultural dos estados e

municípios para garantir e subsidiar a elaboração do orçamento e do planejamento

estratégico  da  área,  mediante  constituição  de  banco  de  dados,  alimentado

regularmente, que inclua todos os segmentos culturais,  por meio de levantamento

histórico  das manifestações culturais  e necessidades  da comunidade,  de  forma a

fortalecer  e  divulgar  os  eventos  populares  em  âmbito  nacional,  valorizar  a

diversidade,  fortalecer  as  manifestações  culturais,  conhecer  os  vários  grupos

tradicionais,  mestres,  saberes,  artistas,  coletivos  culturais,  festas  tradicionais,

iniciativas de inclusão cultural e os patrimônios culturais de cada região, produzindo

um catálogo cultural em nível nacional, com acesso gratuito ao público em geral.

Outras propostas aprovadas:

7 - Inclusão de novos aspectos culturais e aperfeiçoamento dos já existentes no

Censo Nacional do IBGE, garantindo o atendimento das metas nºs 3, 6,  7 e 8 do

Plano Nacional de Cultura.

8  -  Realização  de  seminário  nacional,  precedido  de  seminários  estaduais  e

municipais,  para  debater,  avaliar  e  propor  medidas  sobre  as  vantagens  e

desvantagens  das  políticas  de  renúncia  fiscal  nas  três  esferas  de  governo,  em

comparação aos fundos de cultura como instrumentos públicos de incentivo à cultura,

e fortalecimento dos estados e municípios.

Subeixo 4 - Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento

Público da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais.

Proposta priorizada:

9 - Destinação do limite de isenção fiscal previsto na Lei Rouanet (ou na que vier

substituí-la) para o Fundo Nacional de Cultura, sendo que os recursos não poderão

ser contingenciados e serão distribuídos regionalmente por critérios a serem definidos

posteriormente.

Outras propostas aprovadas:

10 - Promoção de Campanhas Publicitárias para a sensibilização das empresas no

patrocínio de projetos culturais nas cidades, utilizando recursos do Imposto de Renda

e ICMS, bem como a criação de Lei de Incentivo à Cultura que garanta o destino de

um percentual, na fonte, para a cultura, evitando que o artista, por projeto aprovado,
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fique “mendigando”  junto  a empresas.  O percentual  será destinado para o Fundo

Municipal de Cultura, onde o artista entrará com seu projeto.

11  -  Ampliação  e  elevação  do  percentual  sobre  o  imposto  devido  do  IR  para

aplicação em atividades culturais, na Lei Rouanet ou na que venha substituí-la.

12  -  Que  projetos  aprovados  na  Lei  Rouanet  não  captados  ou  captados

parcialmente  no  ano  anterior  possam  ter  o  transporte  de  material  viabilizado,

conforme descrito no projeto, pelos correios.

Eixo II - Produção Simbólica e Diversidade Cultural

Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e

promoção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade

étnica e racial.

Subeixo 1 -  Criação,  Produção, Preservação,  Intercâmbio e Circulação de Bens

Artísticos e Culturais.

Proposta priorizada:

13 - Criação de instrumentos de registro, apoio e valorização dos mestres, griôs e

lideranças  culturais  sejam  depositários  das  memórias  e  saberes  dos  diferentes

grupos culturais para que possam transmitir seus conhecimentos.

Outra proposta aprovada:

14 - Instituicão de políticas de fomento, investimento e financiamento que garantam,

em parceria  com a  iniciativa privada e  as  universidades públicas,  tanto estaduais

como federais, a  sustentabilidade dos processos de criação, produção, distribuição,

difusão, consumo e preservação dos bens simbólicos.

Subeixo 2 - Educação e Formação Artística e Cultural.

Proposta priorizada:

15 - Oferta de oficinas artísticas e culturais para crianças, adolescentes, jovens e

idosos no programa curricular da rede pública e privada de ensino, incluindo a gestão

cultural,  produção  cultural,  formação  de  público,  valorização  da  cultura  popular,

educação patrimonial, e cultura africana, afro-brasileira e indígena (Leis Federais nºs

10.639, de 2003, e 11.645, de 2008).

Outra proposta aprovada:

16 -  Ampliação do Programa Mais Cultura nas Escolas, tornando-o permanente,
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mobilizando e capacitando os diretores e professores das escolas e a comunidade

escolar, com abertura para que instituições culturais, artistas, coletivos e associações

possam ser os proponentes.

Subeixo 3 - Democratização da Comunicação e Cultura Digital.

Proposta priorizada:

17 - Protagonismo do MinC no debate que leve a uma revisão rigorosa da política

de concessões de rádio e TV e à regulamentação imediata dos artigos relativos à

comunicação aprovados na Constituição de 1988, de forma a assegurar o princípio da

complementaridade que demarque os papéis diferenciados da TV privada, pública e

estatal,  com a  destinação de  linhas  de  financiamento  específicas  para  emissoras

culturais,  educativas,  universitárias  e  comunitárias,  visando  à  democratização  do

espaço audiovisual.

Outra proposta aprovada:

18 - Ampliação e garantia do acesso à internet e à cultura digital em áreas urbanas

e rurais, especialmente em áreas mais distantes e carentes, com destaque para as

comunidades  quilombolas,  indígenas  e  demais  comunidades  tradicionais,

promovendo a capacitação para o uso da cultura digital.

Subeixo 4 - Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos

Povos e Comunidades Tradicionais.

Proposta priorizada:

19 - Instituição de grupo de trabalho dos Ministério da Cultura e Ministério do Meio

Ambiente para formulação de estratégias de proteção ao patrimônio cultural e aos

conhecimentos e às formas de produção e sobrevivência dos povos e comunidades

tradicionais  presentes  em  áreas  abrangidas  pelas  Unidades  de  Conservação  ou

atingidas  por  barragens,  empresas  de  mineração  ou  outros  empreendimentos

econômicos.

Outras propostas aprovadas:

20 - Reconhecimento dos saberes dos mestres das tradições populares por meio

das instituições públicas de ensino, pesquisa e preservação da memória, bem como

dos entes federados, garantindo a trasmissão de seus conhecimentos.

21  -  Cumprimento  das  leis  municipais,  estaduais  e  federal  de  preservação  das
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culturas quilombola e indígena, com a restituição de suas terras de origem e garantia

de sustentabilidade para  manutenção,  revitalização e  preservação destas  culturas

tradicionais, reparando danos culturais causados aos afrodescendentes e indígenas

ao longo de nossa história.

Eixo III - Cidadania e Direitos Culturais

Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania,

com atenção para a diversidade étnica e racial.

Subeixo 1 - Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização

da Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as

Convenções e Acordos Internacionais.

Proposta priorizada:

22 - Expansão e diversificação da rede de bibliotecas públicas, bem como da rede

de bibliotecas municipais, comunitárias, populares e itinerantes, abastecendo-as com

novos acervos mínimos recomendados pela Unesco; promoção de atividades de ação

cultural  junto ao público leitor  e ao público potencial;  contratação de profissionais

capacitados,  técnicos  e  graduados;  gestão  desses  locais  de  forma  a  promover

intercâmbio  entre  diversos  pontos  da  cidade  e  comunidades  rurais;  e

aperfeiçoamento do quadro de funcionários existente.

Outras propostas aprovadas:

23  -  Formulação  e  criação  de  uma  plataforma  nacional  de  acesso  à  cultura,

orientadora, com diretrizes e metas para execução no âmbito dos municípios e dos

estados brasileiros, que garanta a democratização, de forma plena, da criação e do

acesso  à  cultura,  promovendo  assim  o  controle  e  a  participação  social,  e  do

planejamento e execução das políticas culturais; fomento, valorização e permissão de

acesso  e  uso  dos  bens  e  equipamentos  culturais,  respeitando  a  diversidade,  a

memória  e  a  preservação da identidade cultural,  aprovados  por  um  plano  diretor

participativo municipal.

24  -  Incentivo  à  criação  e  à  garantia  da  manutenção  de  espaços  físicos  e

equipamentos culturais que promovam a ampliação do acesso à cultura, atendendo

os grupos étnicos, minoritários, populares, urbanos e indígenas.

Subeixo 2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais.
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Proposta priorizada:

25  -  Implantação,  aperfeiçoamento  e  garantia  de  manutenção  dos  programas

culturais  existentes  para  maior  integração  e  valorização  de  todas  as  formas  de

cultura, considerando o patrimônio como a soma dos bens culturais, ideias, grupos,

memórias, registros, valores, sons, ritos, hábitos, costumes e beleza, incluindo-os na

agenda regional de cultura e promovendo eventos que abordem todas as expressões

artísticas  existentes  no  município,  como,  por  exemplo,  a  Semana da  Diversidade

Cultural.

Outra proposta aprovada:

26 - Garantia, com efetividade, de acessibilidade aos portadores de necessidades

especiais em todos os equipamentos culturais, construindo, adequando ou ampliando

esses  espaços,  com  o  intuito  de  valorizar  e  reconhecer  a  diversidade  cultural

existente e favorecer as relações pacíficas e sustentáveis entre grupos, para atender

plenamente a todos.

Subeixo 3 - Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em

Rede.

Proposta priorizada:

27 - Investimento, por meio de fundo mantenedor ligado ao Programa Cultura Viva,

para fomentar a difusão da produção cultural, fortalecendo os pontos de cultura já

existentes e estimulando a criação de novos, com o desenvolvimento profissional de

artistas e produtores de cultura, valorizando manifestações regionais e locais.

Outra proposta aprovada:

28 -  Criação de mecanismo de financiamento às  iniciativas de cadastramento e

formação de redes culturais, dando oportunidades a todos na qualificação e fruição

das manifestações artísticas e culturais locais, assim como na facilitação do acesso

do pequeno empreendedor a financiamentos, programas e projetos para a criação

artística e cultural,  garantindo a acessibilidade de todos aos bens e produtos,  ao

saber e ao fazer.

Subeixo 4 - Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à

Memória e Identidades.

Proposta priorizada:
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29 -  Parceria com o Ministério da Educação, visando o aumento do número de

vagas e a melhoria da qualidade de cursos técnicos e de graduação, pós-graduação

e  mestrado  nas  áreas  de artes  (música,  teatro,  dança e  artes  visuais),  cultura  e

gestão  cultural,  potencializando  o  acesso  dos  estudantes  a  esses  cursos,  nos

estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  de  forma continuada,

visando a inserção,  nos currículos  da educação básica e superior,  das disciplinas

Educação  Patrimonial  e  História  Cultural  do  País;  introdução  do  ensino  de  arte-

educacão,  com  ênfase  em  todas  as  áreas  das  artes  e  educação  patrimonial;  e

implantação da Lei n° 11.769, de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino

da música, linguagem audiovisual, artes visuais e cênicas na educação básica, por

pessoas capacitadas, buscando parcerias e convênios com universidades públicas.

Outras propostas aprovadas:

30 - Proposição, na programação das redes pública e privada de ensino, de oficinas

de formação artística para crianças e adolescentes, incluindo a gestão e a produção

cultural,  a  formação  de  público,  a  valorização  da  cultura  popular  e  a  educação

patrimonial, promovendo a preservação da memória e o fortalecimento da identidade

de uma localidade, com o fortalecimento dos profissionais de educação e dos agentes

culturais locais com reconhecida atuação na inserção do Programa Mais Cultura nas

Escolas (com aumento do repasse de recursos), promovendo e apoiando processos

de  capacitação  para  educadores  como  agentes  multiplicadores  de  linguagens

inclusivas, para a ampliação do acesso do deficiente à cultura.

31 - Garantia de efetiva fiscalização e proibição de qualquer tipo de degradação

e/ou exploração de qualquer bem público natural municipal, estadual ou federal que

contribua para construção da identidade cultural dos povos e/ou da região.

32 - Reconhecimento da profissão de professor de capoeira, com seguridade de

cadeira em conselhos relacionados à capoeira e suas especifidades.

Eixo IV - Cultura e Desenvolvimento

Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Subeixo 1 - Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio

Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional.

Proposta priorizada:
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33 - Criação de um diagnóstico, a ser disponibilizado por meio de uma plataforma

web de acesso livre, que permita a instituição e o reconhecimento de novos territórios

criativos,  para  subsidiar  um  programa  de  turismo  cultural  sustentável,  com

capacitação  das  comunidades,  utilizando  como  ferramenta  o  inventário  da  oferta

turística local, em parceria com a área de turismo.

Outra proposta aprovada:

34  -  Inclusão  da  cultura  como  parâmetro  para  o  desenvolvimento  sustentável

(econômico, ambiental e social).

Subeixo 2 - Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e

Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior.

Proposta priorizada:

35 - Criação e inclusão de linhas de crédito subsidiado e financiamento específicos

para empreendedores culturais, artistas da economia criativa e formação cultural.

Outra proposta aprovada:

36 - Integração da cultura com outras áreas, sobretudo a saúde mental, a economia

solidária, o sistema prisional, o meio ambiente e a educação, difundindo a ideia de

reaproveitamento de resíduos sólidos para a fabricação de artesanatos e valorizando

o artista plástico, os usuários do Caps-AD e os assistidos pelas Apaes, com vistas à

geração de renda e à redução de consumo dos recursos naturais.

Subeixo 3 - Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e

Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, Tendo como Base as Dimensões

(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade.

Proposta priorizada:

37 - Buscar, junto ao Ministério das Comunicações, com acompanhamento do MinC

e dos órgãos estaduais e municipais de cultura na fiscalização, a obrigatoriedade de

divulgação,  em  mídias  locais,  das  produções  culturais  locais  em  sua  totalidade,

garantindo a diversidade e a difusão cultural, tornando efetiva a Lei n° 12.485, de

2011, que dispõe sobre as quotas de mídia.

Outra proposta aprovada:

38  -  Criação  de  mecanismos  alternativos  que  efetivem  o  vale-cultura  como

benefício financeiro para ser destinado aos pequenos e médios municípios, onde não
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existe uma intensa produção cultural.

Subeixo  4  -  Direitos  Autorais  e  Conexos,  Aperfeiçoamento  dos  Marcos  Legais

Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa

Brasileira

Proposta priorizada:

39 - Garantia de isenção das taxas de Ecad, por meio da regulamentação da Lei

Federal de Direitos Autorais, para festividades culturais públicas (sem fins lucrativos e

tradicionais da cidade), rádios comunitárias, rádios e TVs educativas e no uso didático

de produção cinematográfica e musical.

Outra proposta aprovada:

40 - Redução dos entraves à circulação e exportação de bens culturais por meio de

medidas como: desoneração tributária, redução de taxas alfandegárias, simplificação

e desburocratização de processos administrativos, reconhecimento de profissões e

de benefícios trabalhistas e previdenciários e inclusão dos empreendimentos criativos

nas leis das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais,

além da oferta de crédito com juros subsidiados pelas instituições bancárias federais.

PROPOSTAS DE ÂMBITO ESTADUAL

EIXO I - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural

e na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e

Municípios).

Subeixo 1 - Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos

Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de Acordo com

os Princípios Constitucionais do SNC.

1 - Elaboração do Plano Estadual de Cultura, com a participação dos municípios e

atendendo às peculiaridades regionais.

Subeixo 2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de

Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores Governamentais e

Não Governamentais e Conselheiros de Cultura.

2 - Criação de novos programas e ampliação dos já existentes, tendo como meta o

alcance das microrregiões do Estado, apoio às iniciativas de formação e qualificação
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em  gestão  cultural,  bem  como  oferta  de  cursos,  seminários,  palestras,  material

didático, investimento financeiro, oficinas e treinamento, seja por meio da educação a

distância ou da presencial, por meio de parcerias com as universidades da região,

entre  outras,  para  a  capacitação,  qualificação  e  formação  de  agentes,  artistas,

gestores,  empreendedores,  educadores,  mobilizadores,  conselheiros,  entre  outros,

oriundos  do  poder  público  ou  da  iniciativa  privada,  sobre  captação  de  recursos,

elaboração de projetos,  direitos  autorais,  leis  de incentivo,  elaboração de projetos

institucionais, e sobre adesão ao Sistema Nacional de Cultura, entre outros temas,

tendo por  referência  o reconhecimento,  a  valorização e  a preservação da cultura

local.

Subeixo 3 - Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa

3 - Realização de zoneamento, mapeamento e inventário cultural dos municípios e

do Estado para garantir e subsidiar a elaboração do orçamento e do planejamento

estratégico da área, mediante a constituição de banco de dados (a ser livremente

disponibilizado através de link no site da Secretaria Estadual de Cultura), alimentado

regularmente, que inclua todos os segmentos culturais,  por meio de levantamento

histórico das manifestações culturais e das necessidades da comunidade, a fim de

fortalecer  e  divulgar  os  eventos  populares  em  todo país,  valorizar  a  diversidade,

fortalecer as manifestações culturais, conhecer os vários grupos tradicionais, mestres,

saberes, artistas, coletivos culturais, festas tradicionais, iniciativas de inclusão cultural

e os patrimônios culturais de cada região, produzindo um catálogo cultural em nível

nacional, com acesso gratuito ao público em geral.

Subeixo 4 - Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento

Público da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais.

4 - Desoneração tributária para produtores culturais e organizações culturais sem

fins lucrativos que adotem princípios da economia solidária.

5 - Destinação de parcela dos  royalties  da mineração - Compensação Financeira

pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) - para o Fundo Estadual de Cultura,

garantindo  a  vinculação  de  uma  parcela  desses  recursos  aos  projetos  para  a

diversidade cultural nos municípios.

6  -  Promoção,  a  partir  de  2014,  de  debate  sobre  o  processo  de  paridade  na
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alocação de recursos entre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual

de Cultura, de modo a garantir que essa paridade aconteça a partir de 2015.

7 - Destinação do limite de isenção fiscal previsto na Lei Estadual de Incentivo à

Cultura para o Fundo Estadual de Cultura, sendo que os recursos não poderão ser

contingenciados e serão distribuídos regionalmente por  critérios a serem definidos

posteriormente.

8  -  Instituição de mecanismos de facilitação (desburocratização)  de  acesso aos

recursos oriundos de incentivos fiscais e Fundo Estadual de Cultura, para a cultura

nos pequenos e médios municípios, possibilitando que empresas, cujo recolhimento

do ICMS se dê por substituição tributária, possam patrocinar projetos através da lei

estadual de incentivo à cultura.

9 - Destinação dos recursos de patrocínio cultural das empresas estatais de Minas

Gerais, via leis de incentivo, para projetos de interesse da política pública de cultura,

adotando critérios de regionalização, diversidade e transparência por meio de edital

público.

EIXO II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL

Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e

promoção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade

étnica e racial.

Subeixo 1 -  Criação,  Produção, Preservação,  Intercâmbio e Circulação de Bens

Artísticos e Culturais.

10 - Reconhecimento, apoio e fortalecimento dos diversos grupos de cultura, de

suas festas e manifestações tradicionais; divulgação, valorização e contextualização

de  cada  manifestação  cultural  identificada  no  Estado;  e  criação  de  centros

intermunicipais  de  memória,  incluindo  laboratórios  de  história  oral,  por  meio  de

parceria com instituições de ensino e pesquisa.

11 - Descentralização de eventos culturais para as comunidades rurais; viabilidade

da apresentação dos corpos artísticos da capital mineira no interior, sem custos para

as cidades anfitriãs; elaboração de projetos articulados e itinerantes e construção de

centros culturais regionalizados e instalação de núcleos itinerantes, para orientação e

apoio a artistas e entidades locais, garantindo maior presença da Superintendência
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de Interiorização da Secretaria Estadual de Cultura.

Subeixo 2 - Educação e Formação Artística e Cultural.

12  -  Inclusão  e  reconhecimento  dos  mestres  da  cultura  popular  nas  escolas

estaduais para lecionar assuntos relativos às  culturas indígena e negra, conforme

preconizam as Leis nºs 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, e assuntos relativos às

demais manifestações que representam a diversidade cultural brasileira; e também a

realização  de  cursos  de  capacitação  e  aperfeiçoamento  para  a  comunidade,

oferecidos por esses agentes ligados às manifestações tradicionais da cultura, tais

como oficinas de criação e instrumentos de Folias de Reis, oficina de conto popular,

entre outros.

13 - Criação de política pública específica para o circo tradicional, com o objetivo de

garantir o direito ao trabalho de seus artistas e técnicos, ao mesmo tempo em que se

garante o acesso da população à arte circense, destinando para isso locais/terrenos

para sua instalação nas localidades e legislação urbana específica para a emissão de

alvará de funcionamento.

14 - Criação de livros didáticos pedagógicos para a disciplina de arte para serem

distribuídos a todos os alunos da rede pública de Minas Gerais em suas séries, para

trabalhar todas as manifestações culturais de Minas Gerais e do Brasil, bem como os

seus  fazeres  e  saberes,  estimulando  e  difundindo  as  diversidades  e  tradições

culturais mineiras, pois todas as disciplinas são contempladas com o livro didático,

menos a de arte nas  escolas  estaduais  de Minas,  o que caracteriza  uma grande

perda cultural.

Subeixo 3 - Democratização da Comunicação e Cultura Digital.

15 -  Criação da Empresa Mineira de Comunicação, reunindo a Rede Minas e a

Rádio Inconfidência, com a implantação de sucursais em todas as 10 macrorregiões

do  Estado,  assegurando  uma  cobertura  descentralizada,  com  corpo  técnico

concursado selecionado por meio de editais qualificados que aprovem especialistas

nas  respectivas  áreas  (e  não  especialistas  em  concursos),  com  orçamento  não

contingenciável,  proporcional  aos  gastos  com publicidade do governo,  e conselho

curador, deliberativo e autônomo, composto em 2/3 pela sociedade civil, com atuação

voltada para o interesse público e autonomia editorial, sem interferências do governo
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nos conteúdos; fortalecimento das afiliadas e retransmissoras, com a criação de linha

de crédito especial no BDMG para o financiamento de investimentos em tecnologia e

a  obrigatoriedade  da  produção  e  difusão  de  programas  locais  e  conteúdos

regionalizados  e  de  todo  o  Estado  como  contrapartida,  visando  a  veiculação  de

conteúdo regional com alcance estadual.

16  -  Oferta  de  recursos  para  financiamento  de  tratamento,  acondicionamento,

manutenção,  digitalização  e  disponibilização  de  acervos  públicos  e  privados

municipais de interesse público, a fim de resgatar, proteger e documentar, através de

multimídias  e  multimeios,  a  memória  e  a  identidade  das  comunidades  e  da

diversidade e a produção artística do Estado.

Subeixo 4 - Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos

Povos e Comunidades Tradicionais.

17  -  Mapeamento  da  diversidade  cultural  existente  no  Estado,  formulando

mecanismos  de  salvaguarda  e  difusão,  e  criação  de  edital  para  pesquisa  das

manifestações  de  origem  afro-brasileiras,  tradicionais  e  populares,  resultando  em

publicação  impressa,  a  ser  também  disponibilizada  em  plataforma digital  de  livre

acesso.

18 - Formação de grupo de trabalho da Secretaria de Estado de Cultura com os

órgãos  competentes  da  administração direta  e  indireta  do Estado  para  discussão

sobre formas de proteção ao patrimônio cultural, aos conhecimentos e às formas de

produção e sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais presentes em áreas

abrangidas pelas unidades de conservação ou atingidas por barragens e empresas

de mineração em Minas Gerais.

19 - Criação de mecanismo de valorização, divulgação e apoio financeiro para as

festas  populares  (Folia  de  Reis,  Reinados,  Congados,  festas  afrodescendentes  e

outras),  com a  criação  do Museu  da Memória  das  Festas  Populares  no  território

mineiro.

20 -  Realização de uma Conferência Estadual  da  Lei  nº  10.639,  de  2003,  para

debater a descoberta de uma nova pedagogia de combate ao racismo, para o avanço

do processo através da educação e do fortalecimento da cultura afro-brasileira.
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EIXO III - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS

Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania,

com atenção para a diversidade étnica e racial.

Subeixo 1 - Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização

da Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as

convenções e acordos internacionais.

21 - Criação de programas e mecanismos e garantia de recursos financeiros para a

promoção  e  a  valorização  dos  artistas  independentes  e  de  suas  produções  e

atividades  culturais,  locais  e  de  outras  localidades,  seja por  meio  de  intercâmbio,

articulação  em  rede  ou  descentralização  dos  equipamentos,  serviços  e  espaços,

ampliando o acesso universal à cultura, estimulando e fortalecendo as associações,

cooperativas e grupos culturais com outros segmentos de âmbito regional, estadual e

nacional;  e  promoção  da  integração  regional  e  intermunicipal  em  prol  de  ações

culturais conjuntas (Consórcios Intermunicipais).

22 - Ampliação da atuação da Secretaria de Estado de Cultura nas microrregiões e

garantia  de  criação  de  um  espaço  físico  de  atendimento,  com  autonomia  nas

decisões para cada microrregião; e implantação de fóruns de cultura nesses locais,

com a participação dos gestores públicos municipais, entidades culturais e sociedade

civil organizada.

23 - Liberação das escolas estaduais para alojamento de artistas envolvidos em

festivais e outros tipos de eventos de intercâmbio cultural.

Subeixo 2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais.

24 - Garantia efetiva da acessibilidade às pessoas com necessidades especiais em

todos os equipamentos culturais; e interação e inclusão das crianças, adolescentes e

idosos nos projetos artísticos e culturais, construindo, adequando ou ampliando esses

equipamentos, com o intuito de valorizar e reconhecer a diversidade cultural existente

e  favorecer  as  relações  pacíficas  e  sustentáveis  entre  grupos,  para  atender

plenamente a todos.

25 - Garantia de recursos financeiros específicos para a construção, recuperação,

revitalização  e  manutenção  dos  equipamentos  de  cultura,  tais  como  arquivos

públicos,  museus,  teatros,  salas  de  cinema,  bibliotecas,  escolas  e  praças,
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assegurando sua completa adequação aos parâmetros de acessibilidade.

26 - Implantação, aperfeiçoamento e garantia de manutenção de programas para

valorizar, mapear e integrar as tecnologias sociais e manifestações culturais de todo o

Estado, garantindo o acesso e o intercâmbio entre municípios e microrregiões.

Subeixo 3 - Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em

Rede.

27  -  Ampliação  das  ações  de  democratização  de  acesso  aos  bens  culturais,

garantindo recursos  financeiros,  por  meio  de  parcerias  com a  iniciativa  privada e

organizações  da  sociedade  civil,  apoio  e  incentivo  às  articulações  de  rede  com

agentes culturais regionais, promovendo a descentralização de ações e projetos no

interior do Estado.

28 - Elaboração de edital público para a criação de consórcio cultural intermunicipal,

com o objetivo de unir e fortalecer os municípios e garantir a captação de recursos

por eles, mapeando e identificando as demandas locais para oportunizar a criação de

políticas e metas a fim de sanar as necessidades regionais, integrando essa iniciativa

aos sistemas nacional e estadual de cultura.

Subeixo 4 - Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à

Memória e Identidades.

29.  Parceria  com  o  Ministério  da  Educação,  visando o  aumento  do  número de

vagas e a melhoria da qualidade de cursos técnicos e de graduação, pós-graduação

e  mestrado  nas  áreas  de artes  (música,  teatro,  dança e  artes  visuais),  cultura  e

gestão  cultural,  potencializando  o  acesso  dos  estudantes  a  esses  cursos  nos

estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  de  forma continuada,

visando à inserção,  nos currículos  da educação básica e superior,  das disciplinas

“educação patrimonial”  e  “história  cultural  do país”;  introdução do ensino de arte-

educação,  com  ênfase  em  todas  a  áreas  das  artes  e  educação  patrimonial;  e

implantação da Lei n° 11.769, de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino

da música, linguagem audiovisual, artes visuais e cênicas na educação básica, por

pessoas capacitadas, buscando parcerias e convênios com universidades públicas.

30.  Desburocratização  do  processo  de  levantamento  e  tombamento  de  bens

materiais e imateriais.
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EIXO IV - CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável

Subeixo l - Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio

Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional.

31. Incentivo técnico e financeiro à integração entre circuitos turísticos e culturais,

integrando  a  história  e  a  cultura  regionais,  valorizando  o  patrimônio  cultural,  a

memória e a identidade das populações, revitalizando locais históricos e promovendo

diagnósticos sobre o potencial das cidades.

32.  Criação  de:  a)  fundo  setorial  para  fomento  da  Economia  Criativa;  b)

mecanismos financeiros específicos para Economia Criativa nas agências de fomento

nos bancos oficiais; c) parques tecnológicos regionais ligados à Economia Criativa e

do  Conhecimento,  com  sede  em  polos  regionais;  d)  fundo  de  estímulo  à

profissionalização dos agentes culturais.

Subeixo 2 - Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e

Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior.

33. Isenção de taxas e tributos municipais e estaduais para associações sem fins

lucrativos e artistas locais e regionais mediante desoneração tributária e redução dos

entraves à circulação e exportação dos bens culturais.

34. Regionalização do Fundo Estadual de Cultura, com estabelecimento de cotas

para municípios do interior,  com 80% dos recursos sendo destinados a entidades,

produtoras,  grupos  e  artistas,  e  revisão  da  contrapartida  exigida  pelo  fundo;

ampliação progressiva  e não contingenciável  dos recursos  do  Fundo Estadual  de

Cultura,  com  a  destinação  de  no  mínimo  2/3  do  orçamento  para  ações  de

descentralização  e  interiorização  e  estabelecimento  de  cotas  mínimas  para  cada

macrorregião, proporcionalmente à população e ao número de projetos apresentados

por cada localidade.

Subeixo 3 - Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e

Consumo/Fruição  de  Bens  e  Serviços  Criativos,  tendo como base  as  Dimensões

(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade.

35. Descentralização dos editais, com estabelecimento de cotas de financiamento

para municípios menores, afastados dos grandes centros mineiros, e também para
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aqueles municípios que estão em torno de Belo Horizonte.

36.  Criação  da  Agência  (ou  Empresa)  Estadual  de  Comunicação  e  Cultura

(televisão, rádio, web e mídias móveis e digitais), garantido uma rede descentralizada

de produção, distribuição e difusão cultural em todo o Estado.

Subeixo  4  -  Direitos  Autorais  e  Conexos,  Aperfeiçoamento  dos  Marcos  Legais

Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa

Brasileira

37. Estabelecimento de um fórum de discussão para aprimoramento do sistema de

arrecadação  e  distribuição dos  direitos  autorais  e  conexos  na reforma  da  Lei  de

Direitos Autorais (Lei n° 9.610, de 1998), com participação social, de forma que:

I - haja incentivo à criação de sociedades de gestão coletiva;

II - seja feito o registro de obras nas bibliotecas municipais e estadual;

III  -  tornem-se  viáveis  os  registros  de  saberes  e  fazeres  (principalmente  das

comunidades tradicionais), aplicando-se os direitos autorais da produção cultural e

artesanal;

IV - sejam promovidas ações para a compreensão do conceito de direitos autorais e

sua aplicabilidade no cotidiano da produção de produtos e  serviços culturais  (um

exemplo seria a criação de um canal de atendimento e orientações);

V  -  as  taxas  de  direitos  autorais  não  sejam  cobradas  de  escolas  públicas,

associações ou organizações sem fins lucrativos;

VI - contemple-se o acesso à informação, educação e cultura.

38 - Garantia da destinação exclusiva dos recursos provenientes do ICMS cultural

aos  fundos  municipais  de  cultura  ou  de  patrimônio  cultural,  com  a  criação  de

mecanismos de fiscalização de sua aplicação adequada, para que sejam aplicados

na  preservação  dos  bens  materiais  e  imateriais  tombados  ou  inventariados  do

patrimônio histórico dos municípios.

MOÇÕES APROVADAS

A) Revisão do pacto federativo, aumentando o repasse de recursos provenientes de

tributos aos municípios.

B)  Moção  de  repúdio  à  demora  da  adesão  do  governo do Estado  ao  Sistema

Nacional de Cultura, figurando Minas Gerais como um dos últimos estados brasileiros
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a assinar o convênio.

C) Moção para aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 150/2003, que

institui  a  vinculação de receita orçamentária para a cultura, com aplicação de,  no

mínimo,  2%  da  receita  de  impostos  da  União,  l,5%  dos  estados/DF  e  l  %  dos

municípios.

D) Implantação de feiras regionais de artesanato mineiro e indígena, respeitando

calendário a ser definido, e intercâmbio entre as regiões.

E) Criação do “Estatuto do Mestre de Ofício” para resguardar, preservar e divulgar

seus conhecimentos.

F)  Fomento  ao  vale-cultura  para  os  municípios,  com  inclusão  no  Fundo  de

Participação dos Municípios - FPM.

G) Criação, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -  PAC -,  de

editais específicos para a cultura, principalmente para pequenos municípios.

H)  Ampliação  do  número  de  programas  ofertados  pelo  MinC  no  Sistema  de

Convênios do Governo Federal - Siconv.

I) Inserção de cultura, economia criativa, inovação e desenvolvimento sustentável

como temas centrais para a 4ª Conferência Nacional e Estadual.

J)  Moção  de  apoio  aos  editais  de  microprojetos  culturais  que  possibilitem  um

acesso menos burocrático a financiamentos públicos de cultura.

K) Moção visando à descentralização, via estados, dos repasses de recursos do

Fundo  Nacional  de  Cultura  ampliando  o  papel  dos  Consecs  nas  deliberações  e

escolhas dos projetos contemplados pelo Sistema Nacional de Cultura.

L)  Moção  de Repúdio:  Nós,  delegados  na  3ª  Conferência  Estadual  de  Cultura,

repudiamos o tratamento dado ao Município de Ribeirão das Neves com a expressão

“Ribeirão das Trevas” pela Secretaria de Estado de Educação em publicação oficial,

bem como o tratamento pejorativo que a mídia confere sempre a esse município de

tão expressiva riqueza cultural, solicitando uma retratação pública.

M)  Pedimos  o  reconhecimento  do  circo  como  patrimônio  cultural  imaterial  do

Estado, e que os municípios garantam a entrada do circo nas localidades, criando

legislação específica e destinando terrenos para esse fim, garantindo assim o direito

dos circenses ao trabalho e o direito de acesso à cultura aos cidadãos locais.
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Eleição de Delegados

O presidente - Passamos a condução dos trabalhos ao Sr. Aníbal Macedo, para a

eleição dos delegados à conferência nacional. Por gentileza, Aníbal.

O coordenador (Aníbal Henrique de Oliveira Macedo) - Daremos início às eleições

da  delegação  mineira  da  III  Conferência  Nacional  de  Cultura.  Cada  segmento,

sociedade  civil  e  poder  público,  realizará  sua  assembleia  para  a  escolha  dos

delegados. Os delegados do segmento da sociedade civil devem permanecer neste

Plenário  para  a  assembleia-geral  de  preenchimento  das  três  vagas.  Após  esse

momento, a assembleia da sociedade civil se dividirá em 11 assembleias regionais,

para a escolha das demais vagas destinadas ao segmento. Os locais  para essas

assembleias  serão  dados  a  conhecer  durante  a  assembleia  que  faremos  aqui.  A

assembleia-geral da eleição do segmento poder público municipal será realizada no

Auditório do SE, neste mesmo piso, depois do Salão de Chá, saindo do Plenário à

esquerda.

- Procede-se à eleição dos delegados, que fica composta pelos seguintes membros:

DELEGADOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Titulares: Adma Aparecida da Silva (RMBH)

Leila Aparecida Cunha (Rio Doce)

Gilberto Neves (Triângulo)

Bernardo Rodrigues (Centro-Oeste)

Isac Costa Arruda (Noroeste)

Alexsandra Lopes (Jequitinhonha/Mucuri)

Vane Pimentel Matias (Alto Paranaíba)

Fred Furtado (Central)

Suplentes: Alberto Emiliano (Sul de Minas)

Jussara Maria Oliveira (Norte de Minas)

Anízio Souza (Mata)

Ildeu de Oliveira (Central)

Magda Almeida (Sul de Minas)

Amir José (Rio Doce)

Carmem Valente (Triângulo)
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Luiz Gustavo Santos (Mata)

DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL

Regra: representação geral (vagas remanescentes)

Ricardo Miguel Januário - Muriaé

Robisson de Albuquerque - Uberlândia

José de Oliveira Júnior - Belo Horizonte

Regra: representação regional

Alto Paranaíba

Titulares: Maykon Damião de Souza

Tarcísio Pinto

Suplentes: Omar Gonçalves do Amaral

Márcia Barbosa

Gilson Rodrigues Pereira

Marcos Fernandes Alves Dias

Noroeste

Titulares: Maria D'Ávila

Simone Amorim

Suplente: Leonardo

Triângulo

Titulares: Fábio Vladimir Silva

Luciano Martins de Faria

Suplentes: Gilmar Batista

Vanessa Tomé Paulino

Jequitinhonha/Mucuri

Titulares: Bruno Dias Bento

Marlon Moreira Barbosa

Suplentes: Adriano Alves Ramos

Lorena Vieira Rodrigues

Elcina Ribeiro dos Santos

Mata

Titulares: Fabrício Souza Santos
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Jefferson da Silva Januário

Suplentes: Cléber César Piva de Oliveira

Rosângela Gonçalves Pereira

Central

Titulares: Cláudio José Ávila Rocha

Roneijober Alves Andrade

Suplentes: Ariel Lucas Silva

Lício Elias da Silva Júnior

Centro-Oeste

Titulares: Francisco Rocha de Oliveira Neto

Paulo José de Oliveira

Suplentes: Vanessa Reis Pereira da Silva

Jarbas A. Claret Lino Silva

Adriana Rattes Mourthé

Denise Elvira de Oliveira

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Titulares: Hudson Carlos de Oliveira

Guilardo Veloso de Andrade Filho

Suplentes: Rubens Teixeira Campos

Israel do Vale

Norte de Minas

Titulares: Júlio César Ferreira

Mércia Luciene Moreira Pimenta

Suplentes: Marileide Alves Pinheiro

Adenauer de Oliveira Von Dollinger

Daniel de Oliveira Magalhães

Rio Doce

Titulares: Wenderson Godoi dos Santos

Shirley de Oliveira

Suplentes: Denise Maria Silva

Leila Borges da Silva
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Leonardo Gomes Ferreira

Sul de Minas

Titulares: Platinny Dias de Paiva

Paulo de Morais

Suplentes: Diego Belchior de Ávila

Flávio Chiarini

O coordenador - Esses são os nomes dos nossos representantes de Minas Gerais,

que vão se unir aos dois representantes eleitos pelo Consec. Com muita alegria eu

irei, com a Mila, da Casa Civil. Obrigado.

O presidente - Estamos chegando ao final. Passaremos a palavra à Janaína Cunha

Melo  para  algumas  considerações  em  nome  da  secretária  de  Cultura  Eliane

Parreiras.

Palavras da Sra. Janaína Cunha Melo

Boa noite. Em nome da secretária Eliane Parreiras, quero agradecer e parabenizar

a  delegação  eleita  aqui.  Não  temos  dúvida  da  diversidade,  de  toda  qualidade  e

potência dessa delegação de Minas que vai  à conferência nacional.  Então,  quero

parabenizar esse quórum pela qualidade do trabalho. Gostaria de agradecer alguns

parceiros indispensáveis de fato para a realização desta conferência: a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, nossa parceira fundamental; a comissão organizadora,

integrada  por  conselheiros,  servidores,  representação  regional  do  Ministério  da

Cultura, gestores, técnicos; obrigada a toda a contribuição operacional e institucional

permanente do Consec, desde o início dos trabalhos, há dois meses.

Na verdade, como coordenadora-geral  desta conferência,  gostaria de fazer  uma

observação: realmente tentamos criar  condições para um debate qualificado,  para

que  todos  tivessem todas  as  condições  possíveis  para  fazer  as  reflexões  com  a

qualidade e produzir conteúdo da dimensão que vocês produziram. Essa foi a nossa

prioridade.  Como  em  tudo  na  vida,  precisamos  estabelecer  prioridades,  e  isso

significa também renunciar. Então, se não atendemos e não contemplamos a todos

em todas as expectativas, foi em nome dessa prioridade.

Em  relação  à  adesão  ao  sistema  nacional,  só  queria  reiterar  as  palavras  da

secretária, na quarta-feira, na abertura da conferência, e do alinhamento em relação a
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esse  tema  que  foi  feito,  quinta-feira,  pelo  próprio  secretário  de  Articulação

Institucional, Bernardo Mata Machado. Estamos avançando e gostaria de que todos

ficassem confiantes nesse sentido. Muito obrigada, boa noite, e que tenhamos uma

excelente conferência nacional em Brasília.

Palavras do Presidente

Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Comissão de

Cultura, de que tenho a honra de fazer parte, quero parabenizar todas as pessoas

que vieram de diversos pontos de Minas Gerais para participar desta III Conferência

Estadual  de  Cultura.  Quero  dizer  que participei  aqui  hoje  ativamente,  ouvindo as

várias  propostas,  de  um  valor  estimável  para  a  cultura  mineira.  Cumprimento  a

Janaína, que neste ato está representando a secretária.

Gostaria de falar de alguns avanços no Estado de Minas Gerais, como a mudança

na Lei  de Incentivo à Cultura.  Tive a oportunidade de propor e de aprovar,  nesta

Casa, a entrada da gastronomia e da arquitetura no setor de cultura, podendo ser

incentivados  pelas  leis  de  incentivo.  Quero  também  parabenizá-los  por  estarem

empenhados  na execução do plano estadual  de  cultura  e  pela  adesão de Minas

Gerais ao sistema nacional de cultura, que é muito importante.

Quero lembrar de alguns programas de Minas, como o Minas Território da Cultura,

que está  promovendo a  regionalização da nossa cultura.  Quero lembrar  também,

conselheiro Aníbal,  de  uma instância  que foi  reativada e que hoje está em pleno

funcionamento: o Conselho Estadual de Cultura, de que faço parte como membro

suplente.  Sempre  que  possível,  faço  parte  desse  importante  conselho,  porque

acredito na economia criativa e no poder do desenvolvimento que a cultura promove

a uma nação.

Então,  a todos os artistas,  a todos os promotores da cultura, os meus sinceros

parabéns. Agora, passo a palavra ao meu querido Aníbal, para que ele faça a leitura

dos nomes dos 33 delegados e  dos suplentes que irão participar  da Conferência

Nacional  de  Cultura.  Deixo  aqui  o  meu  abraço  aos  33  delegados  eleitos  e  seus

suplentes. Muito obrigado.

Ainda temos duas pessoas inscritas para fazer uso da palavra. Como a preferência

é das mulheres, com a palavra, Jussara. Solicitamos que seja breve, por gentileza.
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A Sra. Jussara Maria - Gostaria de agradecer essa participação maravilhosa em

nome do Norte de Minas e  em nome de Minas Gerais,  pois  estamos crescendo.

Tatiana, agradeço o apoio de vocês, que foi imprescindível para nossos trabalhos. A

você, amigo, que concedeu o seu lugar, abriu espaço para que o Norte de Minas

pudesse pelo menos estar como segundo suplente. Presidente, o Sul e o Norte de

Minas estão nos extremos. O Sul de Minas ficou em primeiro lugar e o Norte em

segundo. Isso prova que o Norte não está desarticulado. Vamos continuar lutando,

pois  vamos  mostrar  que  somos  ricos  em  cultura  e  temos  muitas  diversidades

culturais,  que  traremos  para  mostrar  em  Belo  Horizonte.  Neste  espaço  mineiro,

mostraremos  que  somos  ricos.  Estou  surpresa,  pois  foram  15  votos  com

pouquíssimos delegados. Agradecemos aos que votaram no Norte de Minas. Não

deixem  de  nos  visitar.  O  Norte  de  Minas  é  quente  porque  o  povo  é  realmente

caloroso, como o nosso deputado Luiz Henrique.

O presidente - Muito obrigado pelas palavras.

O  Sr.  Fábio  Vladimir  Silva  -  É  importante  todos  ficarem  de  pé,  pois  nós,  de

Uberlândia,  no  Triângulo  Mineiro,  sempre  agradecemos  nossos  amigos  e

companheiros com uma cantiga de moçambiqueiro, de congadeiros. (- Canta.) Um

grande axé! Salve Nossa Senhora dos Ares e São Benedito! Obrigado.

O presidente - Parabéns, Fábio.

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 as especiais de segunda-feira, dia 30, às 14 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às  16h39min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz, Tiago Ulisses e Carlos Henrique, membros da supracitada comissão. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Tiago  Ulisses,
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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  matéria  constante  a  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. Logo após, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

do Sr. Eduardo Machado de Faria Tavares, ouvidor ambiental da Ouvidoria-Geral do

Estado,  em que solicita  informações complementares sobre  o requerimento  desta

comissão que pede providências em relação à fiscalização minerária no Município de

Rio Acima; e do presidente da ALMG, que envia relatório de sugestões de propostas

de ações públicas às comissões para a agenda 2013-2015; e e-mail do Sr. Fernando

Eustáquio Ferreira, morador do Bairro Soares, em Ribeirão das Neves, que reclama

da falta  de  água e  saneamento  básico  em sua localidade;  e de  correspondência

publicada no Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofícios das

Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais  (23/8/2013);  e  Ana  Flávia  C.  F.  Santana,  presidente  da  Câmara

Municipal de Campos Altos (5/9/2013); dos Srs. Carlindo Dourado Souza, vereador da

Câmara Municipal de Araçuaí (2/9/2013); e Djalma Bastos de Morais, presidente da

Cemig (3/10/2013). 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

5.723, 5.724 e 5.725/2013. O presidente adia a votação dos Requerimentos nºs 5.728

e 5.731/2013, atendendo a requerimento do deputado Tiago Ulisses. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  da  comissão.  A  presidência  recebe,  para  posterior  votação,  os

requerimentos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública no Município de Esmeraldas para debater o saneamento básico e

os serviços de energia elétrica oferecidos à população do município; Sávio Souza

Cruz,  Célio  Moreira e Gustavo Perrella  em que solicitam seja realizada audiência

pública  conjunta  desta  comissão  e  das  Comissões  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo

para debater a proposta de revisão das ações do exercício 2014 do PPAG 2012-2015,

no âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável; Sávio Souza Cruz
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e Pompílio Canavez (4) em que solicitam seja encaminhado ao presidente da Copasa

- Águas Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre a realização de ações

de monitoramento dos aquíferos localizados em Caxambu, Cambuquira, Lambari e

Araxá,  bem  como pedido  de  providências  para  que  os  relatórios  oriundos  desse

monitoramento  sejam  encaminhados  às  prefeituras  e  câmaras  municipais  dos

municípios supracitados e a esta comissão; em que solicitam seja encaminhado ao

presidente da Copasa - Águas Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre a

existência de estudos e ações de preservação das nascentes e das áreas de recarga

localizadas  nos  Municípios  de  Caxambu,  Cambuquira,  Lambari  e  Araxá;  em  que

solicitam seja encaminhado ao presidente da Copasa - Águas Minerais de Minas S.A.

pedido  de  informações  sobre  a  exploração  de  águas  minerais  nos  aquíferos

localizados  nos  Municípios  de  Caxambu,  Cambuquira,  Lambari  e  Araxá,

especialmente sobre a existência de estudos geológicos das áreas exploradas e de

recarga, além de estudos do potencial de produção, venda e logística de distribuição

das águas; e em que solicita seja encaminhado ao presidente da Codemig pedido de

informações acerca do repasse, ao Município de Caxambu, dos valores devidos a

título  de  royalties decorrentes  da  exploração  das  águas  minerais  no  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, 15 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente - João Vítor Xavier - Gustavo Valadares.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Está presente também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e determina aos membros

da comissão presentes que a subscrevam. A presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da
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comissão e  a  ouvir  os  convidados  para  prosseguir  o  debate  sobre  a  chacina  de

Felisburgo.  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

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 777/2011 (relator: deputado Sebastião

Costa) na forma do vencido em 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.698 e 5.699/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia),  que compreende a  discussão e a  votação de proposições  da comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados  Durval  Ângelo  (4)  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Hospital  de

Toxicômanos Padre  Wilson da Costa,  localizado em Juiz de  Fora,  para  averiguar

supostas  violações  de  direitos  humanos  ocorridas  na  instituição;  seja  realizada

audiência pública para obter esclarecimentos sobre supostas violações de direitos

humanos ocorridas no Hospital Galba Veloso e no Instituto Raul Soares, localizados

em Belo Horizonte; sejam encaminhadas aos convidados que compuseram a mesa

da 4ª Reunião Especial as notas taquigráficas dessa reunião; sejam encaminhados

aos presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios do Estado de Minas Gerais

pedido de providências para que sejam realizados estudos com vistas à criação de

zonas  habitacionais  de interesse social  em cada município e sejam ampliadas as

políticas voltadas para a garantia do direito à moradia pela população de baixa renda,

acompanhado das notas taquigráficas da 4ª Reunião Especial;  Rogério Correia (9)

em que solicita seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido

de providências para que sejam implantadas câmeras de segurança do Projeto Olho

Vivo no Município de São José da Lapa, conforme requerido pela população e pelos

convidados da 54ª Reunião Extraordinária ocorrida no município, acompanhado das

notas taquigráficas dessa reunião; seja encaminhado aos promotores titulares da 1ª e

da 2ª Varas Cíveis da Comarca de Várzea da Palma pedido de providências para que

se  averigue  eventuais  irregularidades  administrativas  no  Município  de  Lassance,

acompanhado do trecho das notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária em que
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consta o relato de Francisco de Oliveira Moreira, e do documento entregue nessa

reunião;  seja  encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado  pedido  de

providências para que seja aumentado o efetivo da Polícia Civil no Município de São

José da Lapa, conforme solicitado pelos convidados e pela população presentes na

54ª Reunião Extraordinária; seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar

do Estado pedido de providências para que seja aumentado o contingente efetivo da

Polícia Militar destinado ao 4º Pelotão da 179ª Companhia do 36º Batalhão localizado

no Município de São José da Lapa; seja encaminhado ao secretário de Estado de

Defesa Social pedido de providências para que seja implantado o Programa Fica Vivo

no Município de São José da Lapa; seja encaminhado ao secretário de Estado de

Defesa Social e à secretária de Estado de Educação pedido de providências para que

sejam  implantadas  câmeras  de  segurança  na  Escola  Estadual  José  Elias  Issa,

localizada no Município de São José da Lapa; sejam encaminhados ao secretário de

Estado de Defesa Social pedido de cópia do relatório da investigação realizada em

decorrência do furto dos computadores do Programa Um Computador Por Aluno -

Prouca  -  ocorrido  no  Município  de  São  José  da  Lapa;  sejam  encaminhadas  ao

secretário de Estado de Defesa Social, ao corregedor-chefe do Sistema de Defesa

Social e à coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

da Infância e Juventude do MPE as notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária,

com pedido de providências para que se averiguem as denúncias de assédio moral

praticado pela diretoria do Centro de Internação Provisória de Sete Lagoas em face

dos  agentes  socioeducativos  Marcos  Vinícius  de  Sena  e  Renato  Eustáquio,  que

teriam sido transferidos de suas funções por terem denunciado os fatos, constantes

nas notas; seja encaminhado aos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal

Federal pedido de providências para que sejam envidados esforços na agilização do

julgamento do Habeas Corpus nº 117.871, impetrado em favor de Norberto Mânica,

acusado de envolvimento no homicídio de servidores do Ministério do Trabalho na

cidade de Unaí. A presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados,

que discorrerão sobre o assunto objeto da pauta. Registra-se a presença das Sras.

Ana  Carolina  Gusmão  da  Costa,  diretora  do  Escritório  de  Direitos  Humanos,

representando  Carmen  Piedade  Rocha,  subsecretária  de  Direitos  Humanos  da
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Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  e  Maria  Gomes  dos  Santos,

membro  do  Acampamento  Terra  Prometida  de  Felisburgo,  representando  Jorge

Rodrigues Pereira; e os Srs. Aílson Silveira Machado, coordenador de Mediação de

Conflitos  Agrários,  representando  Maria  do  Rosário  Nunes,  ministra-chefe  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República;  e  Ênio  José

Bohnenberger, membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais

sem Terra - MST, representando João Pedro Stédile, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, tece suas considerações iniciais. Registra-se a presença dos deputados

Adelmo Carneiro Leão e Pompílio Canavez. Logo após, o presidente passa a palavra

aos  deputados  presentes  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

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 outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta,  Arlen  Santiago  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, 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:  ofícios  do  deputado  Doutor  Wilson

Batista, comunicando a aprovação pela Banca Examinadora da Escola Paulista de

Medicina  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  de  sua  tese  de  doutorado  em

medicina interna e terapêutica, em 12/9/2013; e da Comissão de Segurança Pública
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convidando esta comissão a participar da audiência pública para debater a revisão do

PPAG 2012-2015, no exercício de 2014, no âmbito da Rede de Defesa e Segurança;

e de ofício da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, publicado no

Diário do Legislativo em 26/9/2013. O presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei n°s 3.675/2012 e 3.730/2013, no 1° turno (Doutor Wilson

Batista);  2.541/2011,  2.710/2011  e  4.015/2013,  no  1°  turno  (Carlos  Pimenta);  e

4.447/2013,  em turno único (Pompílio  Canavez).  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 4.347/2013;

4.408/2013, na forma do Substitutivo nº 1; e 4.447/2013, que receberam parecer por

sua aprovação, votando “sim” os deputados Carlos Pimenta, Carlos Mosconi, Arlen

Santiago e  Pompílio  Canavez e  não  se  registrando voto  contrário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  5.705  e

5.754/2013. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.441/2012. 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 posterior apreciação os requerimentos dos deputados Luiz Henrique

em que solicita seja realizada audiência pública para debater a aplicação do Projeto

de  Lei  da  Câmara  (PLC)  n°  34/2013,  aprovado  no  Senado  Federal,  que  torna

obrigatória  a  prestação  de  assistência  odontológica  a  pacientes  em  regime  de

internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e aos pacientes em regime

de atendimento ou internação domiciliar,  e discutir  o Projeto de Lei Complementar

Federal  n°  86/2011,  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  que  autoriza  a

inclusão dos consultórios de serviços odontológicos no Simples Nacional; e Carlos

Pimenta em que solicita seja realizada audiência pública para debater providências

urgentes com relação ao risco de fechamento do Hospital Nossa Senhora da Saúde,

situado no Município de Diamantina, de suma importância para as cidades do Vale do

Jequitinhonha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta, presidente - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Glaycon Franco e Gustavo Valadares (substituindo a deputada Ana Maria

Resende, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do

Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte, que

presta informações relativas à frota acessível e cartões Bhbus destinados à pessoas

com deficiência; da deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social,  que  convida  os  membros  desta  comissão  a

participar da audiência pública destinada a debater a proposta de revisão do PPAG

2012-2015,  no exercício 2014, a ser realizada no dia 6/11/2013, às 14h30min, no

Teatro; e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data mencionada

entre parênteses: ofícios do Sr. Julio Gasparette, presidente da Câmara Municipal de

Juiz de Fora (3/10/2013); do Sr. Laerte Ferreira dos Santos, presidente da Câmara

Municipal de Capelinha (3/10/2013); do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal

de Governo (3/10/2013);  do Sr.  George Alex Lima de Souza,  chefe da Assessoria

Parlamentar da Agência Nacional de Aviação Civil (3/10/2013); do Sr. Júlio Delgado,

deputado federal (10/10/2013); e do Sr. Helber Leite Lopes, assessor parlamentar do

deputado federal Aelton Freitas (10/10/2013). 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
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pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.148/2011, na forma do Substitutivo

nº 1 (relatora: deputada Liza 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.  Nesse momento, registra-se a presença da deputada Ana

Maria Resende e do deputado Almir  Paraca.  Submetido a votação,  é aprovado o

Requerimento nº 5.861/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da deputada Liza Prado

e dos deputados Duarte Bechir e Duilio de Castro em que solicitam seja realizada

visita conjunta da comissão e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com a

finalidade de participar do ato de apoio às Apaes no Município de Sete Lagoas; da

deputada Liza  Prado  e  do  deputado  Glaycon  Franco (13)  em  que solicitam  seja

realizada visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência à

Escola Especializada Frei Leopoldo com a finalidade de conhecer as condições de

funcionamento  da  instituição  e  aferir  os  problemas  relatados  na  8ª  Reunião

Extraordinária;  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Ano

Ibero-Americano para Inclusão Laboral da Pessoa com Deficiência, no Município de

Itaúna; seja encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de

providências para que seja verificada as condições de acessibilidade para pessoas

com deficiência no Estádio Governador Magalhães Pinto, bem como para que seja

verificada a possibilidade de ampliação de rampas e elevadores; seja encaminhado à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para melhoria da acessibilidade

das calçadas da área central, especificamente da Rua Curitiba, próximo à Avenida

Paraná,  conforme  reclamações  feitas  na  8ª  Reunião  Extraordinária;  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que seja

implantado o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência no imóvel da antiga

Associação Mineira de Paraplégicos; sejam encaminhadas as notas taquigráficas da

8ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

e  ao  Conselho  Municipal  das  Pessoas  com  Deficiência  de  Belo  Horizonte  para

conhecimento das questões relativas à acessibilidade urbana no Município de Belo
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Horizonte;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de

providências  para  que  o  Município  de  Uberlândia  seja  incluído  no  programa  de

digitalização  de  cadeira  de  rodas,  oferecido  pelo  Sistema  Único  de  Saúde,  que

possibilita a adaptação da cadeira às necessidades específicas de cada pessoa, em

substituição aos antigos padrões "P", "M" e "G". Requer, ainda, seja encaminhada

cópia do pedido de providências à Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa

com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde; seja encaminhado à Associação

de Assistência à Criança Deficiente de Uberlândia - AACD - pedido de informações

sobre o processo de habilitação da entidade para o credenciamento no programa de

digitalização  de  cadeira  de  rodas,  oferecido  pelo  Sistema  Único  de  Saúde,  que

possibilita a adaptação da cadeira às necessidades específicas de cada pessoa; seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para ampliação

dos recursos destinados à organização e divulgação da Corrida Rústica para Pessoa

com  Deficiência,  realizada  anualmente  na  Semana  de  Luta  da  Pessoa  com

Deficiência; seja encaminhada moção de repúdio à Secretaria Municipal de Esportes

de Belo Horizonte pela pouca divulgação da 20ª Corrida Rústica para Pessoa com

Deficiência, realizada no dia 20/9/2013; seja encaminhado ao presidente da Empresa

de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans - pedido de informações sobre

o despreparo e o treinamento de cobradores de ônibus para operação de plataformas

elevatórias para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para maior

divulgação sobre os serviços prestados pela Central de Interpretação de Libras - CIL;

seja encaminhado ao Grupo Sinal pedido de providências para que seja substituída a

expressão  "portador  de  necessidades  especiais"  pela  expressão  "pessoa  com

deficiência"  em  seu  material  publicitário.  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 outubro de 2013.

Liza Prado, presidente.
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às  14h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Romel Anízio, Sebastião Costa, Bonifácio Mourão e Rômulo Viegas (os dois últimos

substituindo, respectivamente, os deputados Lafayette de Andrada e Zé Maia,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do deputado

Gustavo Corrêa, presidente da comissão de Administração Pública, convidando os

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para participarem

da audiência pública a ser realizada no dia 4 de novembro, às 16 horas, para debater

a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2014, no âmbito da rede

governo integrado; e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data

mencionada entre parênteses: ofícios do FNDE (7) (10/10/2013). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs

2.276/2011 e 3.356/2012 são retirados de pauta por determinação do presidente, por

não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição, no 1º turno, das Emendas nºs 29 a

42 e 44 a  55  apresentadas ao Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012 (relator:

deputado  Lafayette  de  Andrada),  e  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1  a  9  e  do

Substitutivo nº 3; e pela aprovação das Emendas nºs 10 e 11 apresentadas ao Projeto

de Lei nº 4.189/2012 (relator: deputado Romel Anízio), e pela aprovação, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 2.847/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Saúde (relator: deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição), 3.791/2013

na forma do Substitutivo nº 1, e 3.841/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Romel Anízio), 4.286/2013 na
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forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  e 4.468/2013

(relator: deputado Jayro Lessa); e 4.470/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Bonifácio  Mourão,  em  virtude  de

redistribuição);  e pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.178/20111 (relator: 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.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  5.755/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1. Registra-se a presença do deputado 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 dos deputados João Leite, André Quintão e Zé Maia, em

que solicitam seja realizada reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira

e das Comissões de Participação Popular e de Segurança Pública para debater, em

audiência pública a realizar-se no Município de Uberlândia, a proposta de revisão do

PPAG 2012-2015, no exercício 2014,  no âmbito da rede de Defesa e Segurança;

Carlos Mosconi, André Quintão e Zé Maia, em que solicitam seja realizada reunião

conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira e das Comissões de Participação

Popular e de Saúde para debater, em audiência pública a se realizar no Município de

Montes Claros, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no

âmbito da Rede de Atenção à Saúde; e Antônio Carlos Arantes, André Quintão e Zé

Maia, em que solicitam seja realizada reunião conjunta da Comissão de Fiscalização

Financeira e das Comissões de Participação Popular e de Política Agropecuária e

Agroindustrial  para  debater,  em  audiência  pública  a  se  realizar  no  Município  de

Paraguaçu, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no âmbito

da  Rede  de  Desenvolvimento  Rural  e  do  Programa  Cultivar,  Nutrir  e  Educar.

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 outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio - João Leite - Vanderlei Miranda.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, 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 Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a 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,

por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.850/2012,  4.270  e  4.480/2013,  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, 17 de outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luiz Henrique.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

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 (Requerimento nº 5.605/2013, do deputado Inácio Franco);

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 (Requerimento nº 5.610/2013, do deputado Lafayette de

Andrada);

de congratulações com o Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Agricultura,

e sua equipe pela organização da Feira Internacional de Café, em Belo Horizonte, de
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9 a 13/9/2013 (Requerimento nº 5.687/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de

Juiz de Fora pela prisão de um homem e seis mulheres e pelo fechamento de uma

central de jogo do bicho que movimentava aproximadamente 50 mil reais por dia na

região (Requerimento nº 5.702/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso ao Sgt. BM Ricardo Martins Pinto, lotado no 3º BBM, por seu ato de

honestidade  ao  encontrar  e  devolver  uma  bolsa  que  continha  8.000  reais  e

documentos  no  aeroporto  de  Recife  (Requerimento  nº  5.703/2013,  do  deputado

Sargento Rodrigues);

de congratulações com o  Jornal  Araxá por  seus oito  anos de atividades e pela

reedição do Prêmio Liderança (Requerimento nº 5.707/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com o Centro Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá -

pelo  aniversário  de  40  anos  dessa  instituição  (Requerimento  nº  5.708/2013,  do

deputado Bosco);

de congratulações com a Prof.  Catia Maria  Lemos Melo Zema e  com o  Centro

Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá - pelo lançamento do volume 2 do livro

Egressos  do  Uniaraxá,  em  setembro  de  2013  (Requerimento  nº  5.709/2013,  do

deputado Bosco);

de congratulações com a equipe de  handball feminino da Escola Estadual Maria

Guilhermina Pena, no Município de Conselheiro Pena (Requerimento nº 5.710/2013,

do deputado Leonardo Moreira);

de  aplauso  aos  policiais  federais  e  militares  que  menciona  pela  atuação  em

operação conjunta que resultou na maior apreensão de drogas do Município de Juiz

de Fora (Requerimento nº 5.711/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela prisão de um jovem de 19

anos e apreensão de 200 pedras de crack no Município de Lavras (Requerimento nº

5.712/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 56º BPM/17 RPM, pela

prisão de dois homens e apreensão de um adolescente infrator por tráfico de drogas

no  Município  de  Itajubá  (Requerimento  nº  5.734/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);
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de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 202ª Cia. PM do 40º

BPM, que,  mesmo feridos, apreenderam dois  menores que assaltaram um taxista

nesta capital (Requerimento nº 5.735/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 2º GP do 5º Pel. da 83ª

Cia do 26º BPM, pela prisão de José Eustáquio Ferreira por porte ilegal de armas e

pela apreensão da arma no Município de Santa Maria de Itabira (Requerimento nº

5.736/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos organizadores do Festival Itajubense de Cultura e Arte - FICA - pela

realização  da  sua  3ª  edição  (Requerimento  nº  5.738/2013,  do  deputado  Ulysses

Gomes);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  da  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia

Militar de Minas Gerais que no dia 18/9/2013 se apresentaram na Imprensa Oficial

(Requerimento nº 5.741/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 57º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram em ocorrência em Itanhandu que resultou na prisão de uma pessoa e na

apreensão  de  um  revólver  calibre  38,  um  fuzil  7.62,  um  revólver  calibre  32,  um

revólver calibre 22, uma pistola 9 mm, uma balança de precisão, duas algemas, um

spray de  pimenta,  dois  aparelhos  celulares,  mais  cinco  armas  de  fogo  e  353

munições de vários calibres (Requerimento nº 5.742/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  da 1ª  Companhia  de Polícia Militar

Independente pela atuação em ocorrência, em Nova Lima, que resultou na prisão de

uma pessoa e na apreensão de duas pistolas, dois revólveres, duas carabinas, um

rifle, 15 facas e 360 cartuchos de diferentes calibres (Requerimento nº 5.743/2013, do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram  em  ocorrência,  em  Itabira,  que  resultou  na  prisão  de  uma  pessoa,  na

apreensão  de  um  menor,  de  um  facão,  dois  celulares,  1.924  kg  de  maconha

prensada, 218 gr de "crack", 514 gr de cocaína e uma balança digital (Requerimento

nº 5.744/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 55º Batalhão de Polícia Militar pela

atuação em ocorrência, no dia 23/9/2013, em Buritizeiro, que resultou na apreensão
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de um menor, 26 pés de maconha, armas de fogo, várias munições e dinheiro e na

prisão de cinco pessoas (Requerimento nº 5.745/2013, do deputado Cabo Júlio);

Solicita a seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do 16º

Companhia de Polícia Militar Independente pela atuação conjunta, em 23/9/2013/, em

Conceição do Rio Verde, que resultou na apreensão de uma algema, registros de

armas vencidos, 410 cartuchos e oito armas de fogo de diversos calibres e na prisão

de uma pessoa (Requerimento nº 5.746/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  delegada  de  polícia  Rosângela  Tulher  pelo  trabalho

desempenhado com excepcional zelo, extraordinária e admirável qualidade em suas

rotinas  de  digna autoridade policial  titular  da  3ª  Delegacia  de  Plantão do Detran,

referenciada na revista Veja BH, edição de 18/9/2013 (Requerimento nº 5.747/2013,

do deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam de Polícia Militar

que em 26/9/2013 atuaram em ocorrência, no Bairro Alto Vera Cruz, que resultou na

apreensão  de  16  quilos  de  maconha,  200  gramas  de  cocaína,  uma balança  de

precisão e munições e na prisão de uma pessoa (Requerimento nº 5.748/2013, do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Pouso Alegre,

que atuaram na ocorrência na cidade de Pouso Alegre,  em 27 de setembro, que

resultou na apreensão de aproximadamente 22 quilos de maconha e na prisão de

duas mulheres (Requerimento nº 5.749/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar, pela

atuação  na  ocorrência,  em  23  de  setembro,  no  Município  de  Lima  Duarte,  que

resultou na apreensão de 8 kg cocaína e na prisão de duas pessoas (Requerimento

nº 5.750/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  civis  pela  realização  da  operação  policial  denominada

"Faixa  de  Gaza",  que  resultou  no  cumprimento  de  mandado  de  prisão  de  Igor

Maurício  Freitas,  considerado  indivíduo  de  alta  periculosidade  (Requerimento  nº

5.751/2013, do deputado Sargento Rodrigues).

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar

que menciona, pela atuação em ocorrência, no dia 24/9/2013, no Bairro São Gabriel,
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que resultou na prisão de 1 adulto e na apreensão de 2 adolescentes e de 2 balanças

de precisão, 3 celulares, 621 pinos de cocaína, 91 pedras de crack, aproximadamente

2,5kg de maconha, 9 buchas da mesma droga, um projétil calibre 9mm e 4 projéteis

calibre 38 (Requerimento nº 5.752/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela prisão de diversos adultos e

pela apreensão de adolescentes, bem como de quatro armas com munições intactas

e guardadas, R$720,00 reais em dinheiro, um veículo VW Pointer, uma motocicleta

preta, dez buchas de maconha, uma pedra de crack e dois notebooks, no Município

de Vespasiano (Requerimento nº 5.760/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª e na 3ª Cia. Rotam,

pela prisão de um homem e uma mulher por tráfico de drogas em Belo Horizonte

(Requerimento nº 5.761/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª Cia. PM Tático Móvel

do 5º BPM, pela realização da Operação Impacto e prisão de um casal por tráfico de

drogas  no  Bairro  Havaí,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  5.762/2013,  do

deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Colégio São Domingos e com o Recanto do Idoso São

Vicente de Paulo pela realização da exposição Geração Entreolhares com Arte, nos

dias 26 e 27/9/2013, em Araxá (Requerimento nº 5.827/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com o Colégio São Domingos pelos 85 anos de atividades e pela

realização da 1ª Mostra Olhares, nos dias 26 e 27/9/2013, em Araxá (Requerimento

nº 5.831/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.833/2013, do deputado

Ivair Nogueira);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia. PM/ 22º BPM,

pela apreensão de um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas no aglomerado

do Cafezal, em Belo Horizonte (Requerimento nº 5.835/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de aplauso aos policiais federais pela prisão de um homem que transportava 21kg

de  cocaína  com  alto  teor  de  pureza,  na  BR-381,  no  Município  de  Betim
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(Requerimento nº 5.836/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  execução  de  operação  que  resultou  na

desarticulação de quadrilha que vendia drogas por telefone, na região Nordeste de

Belo Horizonte (Requerimento nº 5.838/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 169ª Cia. PM do 32º

BPM,  que  participaram  de  operação  que  culminou  na  apreensão  de

aproximadamente 23kg de maconha em Uberlândia (Requerimento nº 5.880/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que menciona, que participaram de

operação que culminou na prisão em flagrante de um motorista com 19kg de cocaína,

no Município de Salinas (Requerimento nº 5.881/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de Polícia Civil

de Rio Vermelho, pela participação em operação que culminou na prisão de Wagner

de Paula Lima e Rosângela de Paula Lima, por tentativa de homicídio contra o policial

militar Higor Daniel Claudino Camara dos Santos (Requerimento nº 5.882/2013, da

Comissão de Segurança Pública).

de aplauso aos policiais rodoviários federais que menciona, que participaram de

operação que culminou na prisão de um motorista de 22 anos que transportava droga

em uma caminhonete, em Pouso Alegre (Requerimento nº 5.883/2013, da Comissão

de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais federais que menciona, que participaram de operação que

culminou  na  apreensão  de  aproximadamente  uma tonelada  de  maconha  em  um

caminhão frigorífico, durante operação de combate ao tráfico de drogas, em Antônio

Dias (Requerimento nº 5.884/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que menciona, que participaram de

operação  que  culminou  na  prisão  de  um  homem  que  transportava  870kg  de

maconha, na Rodovia Fernão Dias (Requerimento nº 5.885/2013, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que participaram da operação Copa

das  Confederações,  que  culminou  na  apreensão  de  aproximadamente  140kg  de
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droga  na  Rodovia  Fernão  Dias  (Requerimento  nº  5.886/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram de operação que

culminou na prisão de três homens suspeitos de tráfico internacional  de drogas e

porte ilegal de arma de fogo, em Araxá (Requerimento nº 5.887/2013, da Comissão

de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram de operação que

culminou  na  apreensão  de 10,3kg de pasta-base  de cocaína  e  na  prisão de um

motorista na BR-364, em Ituiutaba (Requerimento nº 5.888/2013, da Comissão de

Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram de operação que

culminou na prisão de um homem por tráfico de drogas em trecho da Rodovia Fernão

Dias,  no Sul  de Minas (Requerimento nº  5.889/2013,  da Comissão de Segurança

Pública);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram de operação que

culminou na prisão de um motorista que transportava droga em um fundo falso no

banco traseiro do seu veículo, em Pouso Alegre (Requerimento nº 5.890/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram de operação que

culminou na prisão de três homens por porte ilegal de arma de fogo, em Três Marias

(Requerimento nº 5.891/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  às  Sras.  Eliane  Parreiras,  Manuella  Machado  e  Flávia  Camisasca,

respectivamente  secretária  de  Cultura,  superintendente  de  Interiorização  da

Secretaria  de  Cultura  e  produtora  do  programa  Minas  Território  da  Cultura  pela

primorosa gestão do programa, que busca promover a descentralização das políticas

públicas de cultura, divulgar e prestigiar as culturas locais, fomentar a circulação de

bens  culturais  e  capacitar  gestores  de  cultura  no  Estado  (Requerimento  nº

5.897/2013, da Comissão de Cultura);

de aplauso à Vallourec pela restauração do antigo Cine Brasil e pela inauguração

desse importante espaço cultural de Belo Horizonte (Requerimento nº 5.898/2013, da

Comissão de Cultura);
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de aplauso ao Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de direito titular da Vara Cível

da  Infância  e  da  Juventude  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  pela  iniciativa  de

aprovação da portaria que dá competência aos comissários para fiscalizar o consumo

de  bebidas  alcoólicas  por  menores  de  18  anos  em  bares  e  casas  noturnas

(Requerimento nº 5.900/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/10/2013

Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Ricardo Guimarães -

Palavras do Sr. Délio Malheiros - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Duarte Bechir - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  presidente  (deputado  Vanderlei  Miranda)  -  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 Sebastião Costa, 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 o Hospital de Olhos Dr. Ricardo

Guimarães pelos 30 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.  Ricardo Guimarães,

presidente do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães; a Exma. Sra. Márcia Reis

Guimarães, sócia fundadora do referido hospital; e os Exmos. Srs. José Alves Viana,

conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado;  e  Délio  Malheiros,  vice-prefeito

municipal de Belo Horizonte.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de destacar a presença do Exmo. Sr. Fábio Veras, diretor

de Operações do Sebrae; da Exma. Sra. Luciana Campos, diretora da Secretaria de

Transportes e Obras Públicas - Setop -; dos Exmos. Srs. Paulo Kleber Duarte e José

Policarpo, diretores da Fapemig; e Márcio José de Oliveira, promotor de Justiça.

Naturalmente,  saudamos a  presença dos  colaboradores,  dos fornecedores e  de

todos os parceiros da comunidade do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães.

Registramos  o  recebimento  de  mensagens  do  Exmo.  Sr.  Antonio  Anastasia,

governador  do  Estado,  da  Exma.  Sra.  Andrea  Abritta,  defensora  pública-geral  do

Estado,  e  do  Exmo.  Sr.  Marcio  Lacerda,  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte,

lamentando  não  poderem  estar  presentes  em  razão  de  outros  compromissos

agendados  previamente  e  parabenizando  o  deputado  Vanderlei  Miranda  pela

iniciativa e, naturalmente, a entidade homenageada desta noite.

Da mensagem enviada pelo Exmo. Sr. governador, gostaríamos de dar destaque às

seguintes palavras: (- Lê:) “O hospital de olhos é uma instituição compromissada com

valores  éticos,  inovação  e  tecnologia,  consciente  do  papel  que  as  organizações

devem possuir na sociedade contemporânea. O governador, pela valorosa e notória

contribuição para a saúde dos mineiros, manifesta ao Hospital de Olhos Dr. Ricardo

Guimarães  votos  de  uma  trajetória  de  crescente  sucesso  e  reconhecimento,

registrando os cumprimentos a toda a equipe desse conceituado centro clínico”.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Quero, nesta oportunidade, saudar o Dr. Ricardo Guimarães, presidente do Hospital

de Olhos Doutor Ricardo Guimarães; a Dra. Márcia Guimarães, sócia fundadora da
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instituição homenageada; o Exmo. Sr. José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, ex-deputado desta Casa, grande amigo e colega

- ele é pouco conhecido por esse nome, mas o Doutor Viana é, com certeza, a figura

que todos conhecem. Quero também saudar, de forma especial, o Exmo. Sr. Délio

Malheiros, vice-prefeito de Belo Horizonte, nossa bela cidade, também ex-deputado,

ex-colega da câmara municipal e ex-colega nesta Casa. Saúdo e agradeço mais uma

vez a cooperação à nossa competente assessoria na organização e preparação desta

reunião. Saúdo também os profissionais da imprensa que aqui estão e este seleto

auditório, onde se encontram amigos, com certeza, e parceiros do Dr. Ricardo e do

seu grande projeto que é a fundação. Nesta oportunidade, saúdo os que, de casa,

estão acompanhando agora a transmissão desta homenagem a mais de 400 cidades

espalhadas pelo Estado. A todos vocês, também dou as boas-vindas para, juntos,

prestarmos esta mais do que justa homenagem. Minha saudação a todos.

Senhoras  e  senhores,  diante  da  história  do  Hospital  de  Olhos  Doutor  Ricardo

Guimarães,  posso  afirmar  que  o  pioneirismo  foi  a  principal  marca  da  instituição

nessas três décadas. Caro Dr. Ricardo Guimarães, o sucesso alcançado não foi obra

do acaso, mas motivado principalmente pelo seu comprometimento e competência na

presidência dessa instituição. Sabemos que durante essa longa caminhada o senhor

contou com o  apoio  da  Dra.  Márcia  Guimarães,  diretora  clínica  do  hospital,  uma

mulher admirável que, além de sua esposa e ajudadora, foi uma das médicas que

contribuiu com esse sucesso e que também é merecedora desta homenagem.

Fundado em 1983, o Hospital de Olhos Ricardo Guimarães iniciou sua trajetória

como uma pequena clínica, como já foi mostrado nesse belo vídeo a que assistimos,

que funcionava em uma sala alugada. Pouco tempo depois, a clínica mudou-se para

a Avenida Brasil, e, em 1990, a instituição adquiriu, no Vila da Serra, o terreno que

recebeu as instalações onde hoje se encontra o hospital.

O Hospital de Olhos Ricardo Guimarães foi um dos primeiros hospitais no Brasil a

realizar  o  implante  de  lente  multifocal  para  tratamento  de  catarata,  participou  do

procedimento cirúrgico do primeiro anel intraestromal para correção de ceratocone,

tornou-se  referência  internacional  nos  estudos  da  neurovisão,  sendo  o  único  na

América Latina a oferecer tratamento para a síndrome de Irlen - distúrbio que causa
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hipersensibilidade à luz, gera cansaço e distorções de leitura -, além de ser o primeiro

e, até então, único hospital oftalmológico no País, certificado internacionalmente pela

Accreditation  Canada,  que  atesta  a  qualidade  das  instituições  de  saúde  para

pacientes do mundo inteiro.

O  hospital  busca  continuamente  aprimorar  as  técnicas  aplicadas,  investe  em

tecnologia através do seu corpo clínico, formado por conceituados oftalmologistas e é

referência  em  diversos  tratamentos.  A instituição  conquistou  o  nível  máximo  de

excelência pela maior  certificadora de saúde no País,  a Organização Nacional  de

Acreditação  -  ONA -,  além  de  possuir  o  reconhecimento  Best4,  que  envolve  as

certificações ISO 14001, no Sistema de Gestão Ambiental, ISO 9001, no Sistema de

Gestão de Qualidade, ISO SA 8000 de Responsabilidade Social e BS OHSAS 18001

de Segurança e Saúde Ocupacional.

A atuação  do  Hospital  de  Olhos  Ricardo  Guimarães  abrange  o  tratamento  de

catarata,  ceratocone,  cirurgia  refrativa,  glaucoma,  neurovisão,  plástica  ocular,

presbiopia, a chamada vista cansada, transplante de córnea, entre outros.

Dentro  da  história  do  Hospital  de  Olhos  Ricardo  Guimarães,  quero  abrir  um

parêntese para falar sobre a Fundação Hospital de Olhos, que teve seu início em

1986, com o objetivo de conscientizar e educar a comunidade das diversas regiões

de Minas Gerais sobre os cuidados com a saúde ocular através de projetos especiais,

como o Bom Começo e Vim Te Ver.

Dr. Ricardo Guimarães e Dra. Márcia Guimarães, que Deus continue abençoando o

trabalho que os senhores vêm realizando e conceda a vocês toda sabedoria e saúde

para  que  possam  continuar  na  administração  dessa  instituição  que  já  beneficiou

milhares de pessoas nesses 30 anos.

Espero, se o tempo nos permitir - embora seja pouco provável, mas ainda podendo

sonhar  que isso aconteça -,  poder  estar  aqui  para  participar  da homenagem dos

próximos 30 anos do hospital e da fundação.

A todos muito obrigado, e que Deus, na sua infinita bondade, continue nos ajudando

na nossa caminhada a cumprir o papel da nossa existência.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  representando  o
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presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega de

placa ao presidente da entidade homenageada, Dr. Ricardo Guimarães. A placa a ser

entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  (-  Lê:)  “Única  instituição  oftalmológica

brasileira  certificada  pela  Accreditation  Canada  e  qualificada  no  nível  máximo  de

excelência pela Organização Nacional de Acreditação - ONA -, o Hospital de Olhos

Dr. Ricardo Guimarães, que leva o nome de seu fundador e diretor, é conhecido e

respeitado internacionalmente  por  seu pioneirismo,  pela criatividade de seu corpo

clínico e pela excelência nos tratamentos da neurovisão. A Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais  presta  merecida  homenagem  a  essa  instituição,  que

engrandece a área médica de nosso estado e do País".

O presidente - Quero convidar para a entrega da placa a senhora sócia fundadora

do hospital,  Dra.  Márcia Guimarães.  Quero também, aproveitando nossos sempre

deputados Doutor Viana e Délio Malheiros, que nos acompanhem também na entrega

da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ricardo Guimarães

Meus amigos,  boa noite.  Nobre e querido  deputado Vanderlei  Miranda,  que tão

carinhosamente e tão gentilmente nos indicou e coordenou esta homenagem; meu

querido  amigo  Doutor  Viana,  presente  sempre  nos  bons  momentos  -  a  vida  nos

colocou tão próximo, sem nenhum fator importante, apenas a admiração mútua nos

faz sempre compartilhar esses bons momentos; meu querido amigo Délio Malheiros,

amigo e companheiro de muitos anos, por quem tenho muita admiração e de quem

tenho muito orgulho de ser companheiro; minha querida esposa Márcia Guimarães,

minha sócia na vida, sócia na profissão, sócia na família, sócia nas angústias, nas

emoções;  meus queridos amigos -  todos vocês aqui  presentes -  cuja participação

neste  momento  tão  especial  me  alegra  tanto  -  só  mesmo  a  amizade  nos  faz

descolarmos em plena noite de semana, em dias tão complicados de deslocamento

nesta cidade hoje engessada por problemas de mobilidade urbana. É muito especial,

para mim, tê-los aqui compartilhando este momento.

Quando cheguei aqui  hoje e fui  recebido pelo deputado Vanderlei Miranda, pelo

companheiro Doutor Viana e pelo Délio, conversamos na sala e fazíamos algumas
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reminiscências  sobre  a  nossa  trajetória,  a  nossa  vida  em  Belo  Horizonte.  Por

coincidência, nós todos somos do interior e viemos para Belo Horizonte em busca de

estudo, de realização, em busca de um futuro melhor. E, de certa maneira, temos

todos um passado comum, uma inspiração comum: a maneira como nós fizemos

essa trajetória.

Quando vim para Belo Horizonte, por coincidência, uma das primeiras casas que

visitei  foi  esta, a Assembleia Legislativa.  Não foi  esta Casa,  Doutor  Viana, mas a

antiga Assembleia da Rua Tamoios. Meu pai era amigo do deputado Jorge Vargas. E,

quando se  vem para  a  capital,  procura-se  um amigo,  alguém que  possa lhe dar

guarida e que possa lhe conduzir de alguma maneira. Lembro-me de ter ido várias

vezes à Assembleia Legislativa, à procura do deputado, porque queria estudar no

colégio estadual. Na época, o deputado me indicou para o colégio estadual, e o Prof.

Guerra  foi  quem me recebeu muito bem, mas a  vaga mesmo que pretendia não

consegui. Logo, fui  estudar em outros colégios. De qualquer maneira, lembro com

carinho da antiga Assembleia Legislativa.

Aqui também vim e participei de várias homenagens, em situações semelhantes a

esta, de mineiros que, por alguma razão, tivessem merecido alguma consideração ou

destaque na visão dos membros desta Casa.  Participei  de diversas homenagens.

Lembro-me também da homenagem ao Dr. Hermes Pardini, que foi uma das últimas

que vi.  Sempre olhei  com muita  admiração e inveja os  que aqui  subiram,  sendo

homenageados por suas realizações, pelo reconhecimento daquilo que fizeram e das

contribuições que a trouxeram à sociedade mineira e belorizontina.

Devo dizer que essa sensação de realização, essa sensação de merecimento desta

homenagem sempre foi um dos meus objetivos, sem ter sido explícito, mas havia um

desejo oculto em receber esse reconhecimento, que chega, deputado, num momento

muito especial para toda a nossa equipe que está aqui conosco. Porque, apesar de o

setor de saúde passar por um momento muito crítico - até diria que um dos mais

críticos  que  podíamos  imaginar  -,  numa  situação  de  dificuldade  por  falta  de

investimentos, por falta de uma conjuntura favorável ao desempenho da medicina,

dentro desse ambiente, conseguimos, nesses últimos anos, realizações de grande

importância, dentre elas o que foi citado no vídeo que vi pela primeira vez, que a
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Fernanda, em companhia do Marcos, fez como surpresa - não me deixaram participar

do vídeo.

Esse  vídeo  contou  como  conseguimos  receber  uma  certificação  máxima  de

qualidade da Organização Nacional de Acreditação. Primeiro veio a número 1, depois

a número 2, e finalmente a máxima número 3, que é o máximo que se pode obter em

termo de reconhecimento de qualidade. Depois, ou simultaneamente, conseguimos

quatro Isos de qualidade, o que é difícil. Uma Iso é difícil, duas Isos é difícil, quatro

Isos nos coloca numa posição única,  porque nenhuma outra  instituição de saúde

conseguiu  todas  essas  certificações.  E  finalmente  recebemos  aquela  que  é  a

máxima, uma certificação internacional de qualidade, pela Accreditation Canada. Ela

é a certificação internacional de qualidade mais conhecida em todo o mundo; 70%

das certificações internacionais são pela Accreditation Canada, porque é reconhecida

como uma das melhores certificações internacionais.

Este é um momento muito especial por conseguirmos todas essas distinções. Mas

conseguimos mais do que isso, nesses últimos anos. Temos um trabalho realizado

pela Fundação Hospital de Olhos, por meio do qual procuramos ajudar crianças com

dificuldade de visão na escola. E, há alguns anos, começamos a compreender que só

dar óculos para as crianças não era suficiente. Algumas crianças com ou sem óculos

eram portadoras de uma dificuldade visual que acontece no processamento visual,

depois da correção refracional dos óculos.

E essas crianças não conseguiam aprender a ler. Descobrimos, também, que esse

mal atingia cerca de 10% das crianças nas escolas. Era um número muito grande,

muito assustador, que nos fez procurar a Universidade Federal de Minas Gerais, que,

diante de números tão expressivos, se dispôs a trabalhar em parceria conosco, num

projeto voltado para a identificação dessas dificuldades e também para a criação de

uma metodologia e uma tecnologia que nos permitisse ajudar de forma mais efetiva

uma parcela tão importante da população. Esse projeto, que recebeu o nome de Bom

Começo,  criou  a  tecnologia  que  hoje  faz  parte  dos  equipamentos  que  serão

disponibilizados  em  escolas  de  toda  Minas  Gerais,  um  projeto  financiado  pela

Secretaria de Ciência e Tecnologia. Estamos concluindo agora o primeiro piloto na

cidade de Nova Lima.
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Criamos também uma metodologia de abordagem dessas crianças, que, como nos

mostrou o vídeo, já foi disponibilizada para cerca de 6 mil profissionais de 23 estados

do Brasil. Hoje, praticamente todo o Brasil consegue identificar, reconhecer e ajudar

as crianças que têm essas dificuldades.

Isso, portanto, faz com que o momento seja muito especial para nós, faz-nos sentir

merecedores dessa homenagem e muito orgulhosos. Ela chega em bom momento. E

melhor ainda é receber essa homenagem na companhia de tantos amigos presentes

nesta  Casa  porque,  além  do  mérito  de  receber  a  homenagem  da  Casa,  a

homenagem  maior  é  de  vocês,  preciosos  e  queridos  amigos  que  vêm  aqui

compartilhar este momento e nos dar um testemunho da nossa amizade, do nosso

apreço.  E isso torna esse prêmio ainda mais  especial  porque ele não é solitário,

deputado, ele vem num momento muito especial. Quero dizer que não poderia ter

melhor companhia senão vocês, companheiros de trajetória. Espero ter sempre na

vida os amigos e os membros da equipe, que tornaram essa caminhada de sucesso

possível. Esperamos estar sempre compartilhando outros bons momentos junto com

vocês.

Só posso dizer  a  vocês,  companheiros,  que  a  nossa determinação  é  continuar

trabalhando.  Não  vejo  outro  prazer  maior  do  que  poder  ser  útil  à  sociedade,  à

comunidade e continuar contribuindo sempre que possível para que possamos fazer

deste Brasil um país melhor, para que possamos trabalhar nessas áreas tão críticas,

quais  sejam,  em  primeiro  lugar,  a  educação  e  depois  a  saúde  e  o  nosso

desenvolvimento. Muito obrigado, deputado. E muito obrigado a vocês, meus amigos,

por estarem aqui conosco neste momento tão especial.

Palavras do Sr. Délio Malheiros

Boa noite a todos e a todas. Gostaria de, autorizado pelo Doutor Viana, que me

pediu que também falasse em seu nome, cumprimentar a Dra. Márcia, o Dr. Ricardo

Guimarães e o deputado Vanderlei Miranda, meu ex-colega na câmara de vereadores

e colega deputado. Sinto-me muito honrado em estar aqui, em nome da Prefeitura de

Belo  Horizonte,  do  prefeito  Márcio  Lacerda  e  da  cidade  de  Belo  Horizonte,

cumprimentando o Dr. Ricardo Guimarães pelos 30 anos dessa belíssima instituição.

Esta é  um exemplo  para todos nós.  O Dr.  Ricardo é  um guerreiro  e  um lutador,
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acompanhado,  é  claro,  da  Dra.  Márcia.  Ele  transformou  esse  hospital  em  uma

instituição internacionalmente conhecida, e, pela sua generosidade, pelo que faz para

os mais pobres e pela medicina em Belo Horizonte, devemos agradecer. Esperamos

retornar a esta Casa para comemorar os 40 anos, os 50 anos, os 60 anos. Tenho

certeza de que esse belíssimo legado será deixado pelo Dr. Ricardo Guimarães, que

é  um  empreendedor,  um  homem  ousado,  que  tem  uma  experiência  de  vida

extraordinária, que quer construir em Belo Horizonte ou no entorno de Belo Horizonte

uma cidade médica. Esse é um projeto belíssimo e que nos dá orgulho, por pertencer

a Minas Gerais. Tenho certeza, Dr. Ricardo, de que esse projeto será vitorioso.

No que depender deste modesto vice-prefeito de Belo Horizonte, empunharei essa

bandeira até os últimos dias naquela casa, porque precisamos da cidade médica que

o senhor construirá com muita galhardia e abnegação. O Dr. Ricardo valorizará a mão

de obra da medicina de Minas Gerais  e de Belo Horizonte para o mundo. Tenho

certeza de  que será  um exemplo  para todos  nós.  Fica aqui  o  agradecimento da

cidade de Belo Horizonte, fica aqui nosso compromisso de dar força a esse projeto.

Mais uma vez, agradecemos ao Dr. Ricardo Guimarães e à Dra. Márcia por tudo que

eles  fazem  pela  medicina  em  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,  deputado  Vanderlei

Miranda, por conceder essa quebra de protocolo e nos permitir dar esse forte abraço

no Dr. Ricardo e na Dra. Márcia. Parabéns a todos os colaboradores do hospital, que

conheço muito bem. É uma belíssima instituição de Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente - Quero agradecer a presença de todos os senhores e de todas as

senhoras,  mais  uma vez,  parabenizando o  Dr.  Ricardo e a Dra.  Márcia.  Também

agradeço  a  presença  do  vice-prefeito,  do  ilustre  membro  do  Tribunal  de  Contas,

conselheiro Doutor Viana, e de todos os que participaram conosco deste momento

importante e solene nesta Casa. Lembro que esta homenagem tem a participação de

todos  os  deputados  e  deputadas  desta  Casa,  visto  que o  requerimento  para  ser

deferido  passa  também  pelo  crivo  desses  companheiros  e  companheiras  e,

principalmente, recebe o apoio incondicional do presidente, deputado Dinis Pinheiro.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
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deputadas e os deputados para a especial  de amanhã,  dia 18,  às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/10/2013

Às  15h41min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a

outorga de permissão de serviço  público  de  transporte  de  táxi  em  municípios  da

região  metropolitana  de  Belo  Horizonte,  especialmente  Contagem,  Ribeirão  das

Neves  e  Sabará,  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  comissão.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os srs. Luiz Carlos Godinho,

secretário  municipal  de  Segurança,  Transporte e  Trânsito  de  Ribeirão  das Neves,

representando  a  sra.  Daniela  Corrêa  Nogueira  Cunha,  prefeita  do  Município  de

Ribeirão das Neves; Ricardo Antunes Gomes de Oliveira, vice-prefeito do Município

de Sabará, e Moacir Barbosa de Figueiredo, assessor, ambos representando o Sr.

Diógenes  Gonçalves  Fantini,  Prefeito  Municipal  de  Sabará;  Luiz  André  de  Araújo

Vasconcelos, assessor jurídico da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de

Contagem  -  Transcon  -,  representando  o  Sr.  Agostinho  Fernandes  da  Silveira,

presidente da Transcon; José Estévão de Jesus de Paulo, presidente da Associação

dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat -; e Eduardo Lima Caldeira, vice-presidente

da Associação dos Taxistas do Brasil, 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. Registra-se a presença do deputado Carlos Pimenta. 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.
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Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.528/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Orquidófila  de  Bambuí,  com  sede  no

Município de Bambuí.

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

A proposição em análise visa declarar de utilidade pública a Associação Orquidófila

de  Bambuí,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  sede  no

Município de Bambuí.

Além  de  congregar  em  uma  associação  pessoas  interessadas  no  cultivo  de

orquídeas, a associação tem por finalidade promover estudos sobre a reprodução e

cultivo dessa flor, divulgar conhecimentos sobre ela, promover a sua reintrodução em

seu habitat natural e proteger suas fontes naturais.

Trabalhar  para  a  proteção  de  espécies  vegetais  é  trabalhar  em  prol  do  meio

ambiente. Considerando os objetivos da Associação Orquidófila de Bambuí, verifica-

se  que  eles  vão  ao  encontro  dos  princípios  da  educação  ambiental.  Ao  realizar

exposições  anuais,  as  associações  orquidófilas  geralmente  oferecem  oficinas  e

palestras para associados e visitantes. Tais atividades contribuem para desenvolver

nas pessoas a consciência da importância de preservar não apenas uma determinada

espécie vegetal, mas toda a flora.

Tendo em vista a contribuição de uma entidade como essa para a preservação do

meio ambiente, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
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pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.528/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2013.

Duarte Bechir, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/10/2013

Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Deputado Juninho Araújo - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Matusalém

Dias Sampaio - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Juninho Araújo - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Vanderlei Miranda) - Às 20h2min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Cooperativa de Consumo dos

Empregados da Usiminas Ltda. - Consul - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Matusalém Dias

Sampaio,  diretor-presidente  da  Cooperativa  de  Consumo  dos  Empregados  da

Usiminas  Ltda.  -  Consul;  Wander  Luís  Silva,  presidente  da  Federação  das

Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas;

Luiz  Carlos  Miranda,  ex-deputado  estadual  e  presidente  da  Força  Sindical;  e

deputado Juninho Araújo, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.



1436
____________________________________________________________________________

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de destacar a presença, nesta solenidade, do presidente

da Central de Cooperativas de Crédito de Minas Gerais - Cecremge -, Luiz Gonzaga

Viana Lage.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Juninho Araújo

Senhoras e senhores, boa noite.  Prometo que vou ser breve, 1 hora e meia de

discurso  está  bom,  não  é?  Quero  saudar  todos  os  que  estão  conosco  neste

momento. Cumprimento o deputado Vanderlei Miranda, hoje representando o nosso

presidente Dinis Pinheiro; o Sr. Matusalém Dias Sampaio, presidente da Cooperativa

de Consumo dos Empregados da Usiminas, grande amigo, companheiro, incentivador

do nosso trabalho na região; o Sr. Wander Luís Silva, presidente da Federaminas,

companheiro  de  longa  data;  o  nosso querido  Luiz  Carlos  Miranda,  presidente  da

Força Sindical e ex-companheiro nosso nesta Casa - sua presença aqui hoje muito

nos engrandece; a minha família, hoje representada pela minha esposa Karine; os

funcionários do nosso gabinete e os nossos colaboradores. Queria cumprimentar todo

o povo mineiro  que nos assiste pela  nossa TV Assembleia,  espalhada por  Minas

Gerais.  Cumprimento  os  nossos amigos,  colaboradores,  funcionários,  diretores da

Consul, empresa que engrandece Minas Gerais e o Brasil.

Para mim é motivo de muita alegria estar aqui hoje, homenageando uma empresa

da  envergadura  da  Consul  pelos  seus  50  anos  de  existência,  50  anos  de  bons

serviços prestados ao Vale do Aço e ao povo mineiro. Sinto-me muito feliz em ser o

autor dessa justa homenagem a uma empresa que gera renda, que gera divisas, que

gera empregos, que gera progresso e desenvolvimento e que enche de orgulho a

nós, mineiros.

Aproveito para cumprimentar o presidente Matusalém, agradecendo-lhe. Ontem, em
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Ipatinga,  no  Centro  Cultural  da  Usiminas,  tivemos  oportunidade  de  assistir  à

homenagem e de participar da comemoração do aniversário dessa empresa. Foi algo

muito bonito e que nos emocionou muito, presidente. Ali, naquele momento, pudemos

resgatar  a  história  dessa  importante  empresa,  e  conhecer  as  pessoas  que  a

fundaram,  que  foram  seus  idealizadores.  A gente  pôde,  ali  de  perto,  ver  essas

pessoas e acompanhar a história de cada uma delas. Elas, com seu talento, esforço e

dedicação, fizeram com que a Consul hoje ocupasse esse espaço tão importante no

cooperativismo.  Estamos  falando aqui,  não só  de  uma empresa,  não  só  de  uma

cooperativa, estamos falando, presidente Vanderlei Miranda, da maior cooperativa de

consumo de Minas Gerais e da 4ª maior do Brasil. É um momento muito especial para

todos nós do Vale do Aço.

Primeiramente, gostaria de dizer que cooperativa é uma associação autônoma de

pessoas que se unem voluntariamente  para satisfazer  aspirações e necessidades

econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade

coletiva  e  democraticamente  gerida.  O  movimento  moderno  de  cooperativismo,

voltado para o consumo, foi  iniciado na Inglaterra,  em 21 de dezembro de 1844,

quando 28 tecelões pobres organizaram um pequeno armazém de secos e molhados.

Cada um pagava uma pequena contribuição a um fundo para o aluguel da loja e a

compra de farinha, açúcar, manteiga e farinha de aveia a preços de atacado. De lá

para cá, muita coisa mudou e hoje temos o orgulho de ter em nossas terras mineiras

uma das maiores cooperativas de consumo de Minas e a 4ª maior do Brasil.

A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas - Consul - foi fundada em

1963, eu nem havia nascido, com o propósito de suprir as necessidades básicas de

seus empregados com produtos alimentícios. O surgimento ocorreu numa conjuntura

de implantação dessa grande siderúrgica, a Usiminas, e do crescimento da cidade de

Ipatinga  ao  seu  redor.  Desde  então,  a  Consul  exerce  um  cooperativismo,  que  é

destaque no mercado varejista da região. O esforço e a dedicação, como eu disse,

elevaram a Consul à condição de maior cooperativa de consumo de Minas Gerais,

sendo a 4ª maior do Brasil. São mais de 70 mil cooperados, e faço parte deles, Sr.

Presidente. Orgulho-me de ser um dos cooperados da Cônsul. Estou falando como

um dos cooperados, que é tratado com muito carinho pela cooperativa de vocês, ou
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melhor, a nossa. O carinho, a educação das pessoas, a qualidade dos produtos, sem

falar da questão social, são muito gratificantes.

Faço um programa com três horas de duração, todos os dias, então, não tenho

muito limite. Se deixar, eu falo durante o tempo que prometi, uma hora e meia. Mas,

para ser mais rápido, escrevi sobre o tema, para não fugir muito do tema. Eu tinha

assunto para falarmos a noite inteira.

O papel social da Consul é muito importante. Como eu disse aqui, são mais de 700

funcionários. É uma companhia, uma cooperativa, uma empresa que gera renda e

divisas e que contribui para o progresso de Minas Gerais e da região de Ipatinga e do

Vale do Aço. Hoje são seis lojas entre Ipatinga e Timóteo, e há o trabalho social, ao

qual me referi, como o apoio cultural que a Consul dá para as artes, no Vale do Aço, e

o  apoio  às  entidades  filantrópicas,  como  vimos  ontem.  Foi  emocionante  ver  o

depoimento da presidente da Casa da Esperança. Foi muito lindo aquilo.  Vimos o

trabalho e a carinha com 200 crianças, que são cuidadas ali, e a Consul é uma das

empresas  que  contribui  para  que  esse  sonho  não  pare,  para  que  esse  sonho

continue.

A Assembleia de Minas presta esta justa homenagem à Consul pelos 50 anos. Hoje,

nosso presidente, num País em crise, num Brasil em crise, num mundo em crise,

vermos uma empresa completando  50 anos é  muito  importante.  Isso  tem de ser

valorizado,  porque  há  uma conjuntura de  crises,  de  troca  de moedas,  e  vimos a

empresa passar por tudo isso, enfrentar todo esse desafio, ao longo desse período,

para chegar aos 50 anos forte e jovem, crescendo, cada vez mais, com planos para o

futuro e mostrando que a juventude não está na idade, mas, sim, no pensamento, nas

ideias.  Parabéns a Cônsul,  parabéns,  Matusalém. Matusalém é  da nossa querida

Araponga.

Tive o prazer de conhecer a família e a terra dele. Lá tem um lugar que admiro

muito, onde a família dele mora, chamado Estêvão de Araújo. Não é isso, presidente?

Quando vou lá, fico todo invocado porque, Juninho de Araújo e Estêvão de Araújo

formam uma conjuntura perfeita.  É uma localidade muito querida de nossa região.

Fica próximo à Serra do Brigadeiro. Araponga, para quem não sabe, já teve o melhor

café do Brasil.  O melhor café do Brasil  saiu daquelas terras. Convido todos para,
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quando for possível, visitarem nossa cidade, a cidade natal do presidente Matusalém,

que é Araponga. É um lugar muito gostoso, cujo clima é muito especial. Com certeza,

todos serão muito bem recebidos.

Presidente Matusalém, que Deus abençoe esses 50 anos da Consul e os próximos

50 anos. Que você continue com toda sua pujança à frente desse trabalho bonito não

só para Ipatinga e para o Vale do Aço como também para toda Minas Gerais, servindo

de exemplo não apenas para nosso estado,  mas para todo o Brasil.  Daqui  saem

grandes  exemplos.  Nós  nos  orgulhamos  de  ser  mineiros.  Nosso  estado,  como

sempre, lidera e dá bons exemplos para o Brasil, como o exemplo da Consul. Que

Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço a todos que vieram aqui hoje, em plena

sexta-feira  chuvosa,  assim  como  nossos  telespectadores  da  TV  Assembleia.

Agradeço toda nossa equipe  do cerimonial,  que está  aqui  conosco,  abrindo  esta

Casa, que é a Casa dos mineiros, onde são feitos os debates de interesse de Minas

Gerais. Agradeço a imprensa e a todos os funcionários desta Casa. Muito obrigado.

Mais uma vez, parabéns, Consul, pelos 50 anos. Que Deus abençoe os próximos 50

e os próximos 150 anos da cooperativa. Obrigado. Fiquem com Deus.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  instante,  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  entrega  ao

presidente  da  Consul,  Sr.  Matusalém  Dias  Sampaio,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem.  A placa a  ser  entregue  contém os  seguintes  dizeres:  “Fundada  em

1963,  no  Município  de  Ipatinga,  a  Cooperativa  de  Consumo dos  Empregados  da

Usiminas Ltda. - Consul - é, hoje, a maior de Minas Gerais, com 70.532 cooperados e

seis lojas  no Estado.  Além de oferecer  diversos benefícios  aos seus membros,  a

cooperativa  vende produtos  de  alta  qualidade a  baixo  preço,  contribuindo  para  o

desenvolvimento econômico e social de sua região. Exemplo de cooperativismo para

toda  a  Nação,  a  Consul  merece,  na  celebração  do  seu  cinquentenário,  a  justa

homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O presidente - Convido para entrega desta placa o autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem tão importante e merecida, meu colega e companheiro de

parlamento, deputado Juninho Araújo.
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- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Matusalém Dias Sampaio

Exmo. Sr. deputado Vanderlei Miranda, representando, nesta noite, o presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro;

deputado Juninho Araújo,  autor  do  requerimento que nos permitiu  estar  aqui  hoje

sendo homenageados pela Assembleia Legislativa, o que muito nos honrou e muito

alegrou a nós e  a  toda a  nossa equipe,  nesta  data  tão importante para  a nossa

cooperativa; Exmo. Sr. Anderson Miranda, nosso amigo, conterrâneo, presidente da

Federaminas  e  grande  apoiador  do  cooperativismo;  caro  Luiz  Carlos  Miranda,

sindicalista,  nosso  amigo  de Ipatinga,  presidente  da  força  sindical  e  ex-deputado

desta Casa; prezado amigo Luiz Gonzaga Viana Lage, vice-presidente da Ocemg e

presidente  da  Cecremge,  que  ontem  também  foi  homenageado  numa sessão  da

Consul, em Ipatinga; caros companheiros, colaboradores aqui presentes, gerentes,

amigos, minha filha Maria Carolina, minha neta Isadora, demais presentes, minhas

senhoras e meus senhores.

A Consul  surgiu em 1963. A Usiminas havia recém iniciado suas operações em

1962. Uma empresa siderúrgica, naquela época, numa região inóspita como o Vale

do Aço, sem nenhum recurso, sem infraestrutura, viu-se obrigada a construir  uma

cidade ao seu lado, e uma cidade que teria de ser dotada de saúde, de educação, de

condições sanitárias e de toda a infraestrutura necessária para atrair empregados que

nela  pudessem  prestar  serviços.  A  Usiminas  sentiu  a  necessidade  de  fazer  o

abastecimento de gêneros alimentícios e de primeiras necessidades adequados à

saúde  dos  seus  empregados,  já  que  o  comércio  estava  entregue  a  proprietários

inescrupulosos,  que  lá  se  encontravam  para  ganhar  dinheiro  -  e  muito  dinheiro.

Portanto,  havia o problema de abastecimento, de preços exorbitantes, de falta  de

condições sanitárias.

Então a empresa, que já tinha dotado a cidade de saúde, educação e água tratada,

incentivou e fomentou a criação dessa cooperativa, com o propósito, na época, de

abastecer  exclusivamente os  empregados da Usiminas,  uma empresa estatal.  Lá,

então,  há  50  anos,  a  cooperativa  começou  a  operar.  Logo  em  seguida,  seu

desenvolvimento permitiu que essa cooperativa fosse aberta para a comunidade e
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abastecesse toda a  região.  Hoje o Vale do  Aço é  nosso raio  de  ação,  com uma

atuação  muito  forte  e  interessante,  tanto  na  área  econômica  quanto  na  social.

Realmente, somos destaque atualmente no cooperativismo de consumo no Brasil e

nos orgulhamos muito disso. Tudo se deve aos mais de 70 mil cooperados e aos

nossos  colaboradores,  que  estão  em  grande  parte  aqui  presentes  e  vieram

compartilhar conosco esta noite e essa honraria que estamos recebendo por iniciativa

do deputado e amigo Juninho Araújo.

É com muita satisfação,  orgulho e emoção que vejo esta Casa,  sede do Poder

Legislativo de nosso estado, poder e voz do cidadão mineiro, homenagear e exaltar o

cooperativismo por meio da Consul, por ocasião de seus 50 anos de funcionamento,

um exemplo de cooperativismo saudável, atuante e compromissado com as pessoas

e a comunidade onde está inserida. O cooperativismo é uma bandeira que a Consul

tem o orgulho de elevar, pautada em princípios e valores voltados para o interesse

comum e a união de esforços, fonte geradora de benefícios para todos. É ainda um

bem  de  que  devemos  cuidar  e  que  devemos  proteger  e  disseminar  em  nossa

comunidade e em nosso estado.

Os números do cooperativismo mineiro, como um todo, representam sua pujança

em nosso país. Segundo dados de 2012, Minas representa 11,1% do cooperativismo

nacional, e esses números traduzem o seu contínuo e sustentável crescimento. Só

em Minas Gerais, temos 760 cooperativas, nos diversos ramos, com 1,2 milhão de

associados, gerando 36.750 empregos diretos e milhares de empregos indiretos. No

ramo do consumo, que é a atividade da Consul, existem 27 cooperativas atuantes,

com 205 mil associados e mais de 1.450 empregados - e só a Consul responde por

50% desse número de empregos do cooperativismo de consumo de Minas Gerais.

A movimentação econômica do ramo de cooperativas de consumo em Minas Gerais

é  de  quase  R$250.000.000,00.  O  PIB  do  cooperativismo  mineiro  atingiu

R$27.200.000.000,00 no ano,  um crescimento de 24% em relação a 2011.  Esses

números  significativos  representam  7,2%  do  PIB  mineiro.  Sem  dúvida,  são

importantes  indicadores  econômicos  e  financeiros  na  vida  do  Estado  de  Minas

Gerais.

A atividade cooperativista guarda muitas similaridades com a atividade política de
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um parlamentar.  Ambos trabalham visando ao desenvolvimento social,  de forma a

fazer com que as legislações sejam cumpridas. Para exemplificar, lembramos que um

dos  pilares  da  filosofia  cooperativista  é  a  visão  social,  humanitária  e  de

autossustentabilidade nos negócios, respeitando a vida e as relações humanas, tendo

por base os princípios éticos do cooperativismo moderno.

As pessoas e as comunidades que compõem o território das cooperativas são alvos

permanentes  de  ações  sociais.  Entidades  filantrópicas,  beneficentes,  educativas,

clubes esportivos, associações culturais e ambientais, entre outras, são beneficiadas

pelo movimento cooperativista. Tudo isso congregando cooperados, colaboradores e

dirigentes das cooperativas. Um grande exemplo de ações de responsabilidade social

é o Dia C,  Dia de Cooperar,  uma iniciativa do  Sistema Ocemg, Organização das

Cooperativas do Estado de Minas Gerais, hoje promovido em todo o País, levando

solidariedade, carinho e conforto a milhares de cidadãos carentes.

A  Consul  é  uma  cooperativa  aberta  que  orienta  suas  ações  com  base  nas

demandas  dos  cooperados,  tendo  como  referencial  os  princípios  e  valores  do

cooperativismo, voltados para o bem comum e para a união dos esforços, gerando

benefícios  para  todos.  Com  essa  diretriz,  entendemos  que  ela  contribui  para  o

fortalecimento  do  cooperativismo  e  torna  essa  orientação  um  de  seus  maiores

diferenciais  no  mercado varejista.  A Consul  é  uma entidade  cooperativa  pioneira.

Fomos propulsores do desenvolvimento e da modernização no segmento varejista na

região do Vale do Aço e contribuímos significativamente na arrecadação de impostos,

agindo dentro de uma postura ética e profissional em um mercado cada vez mais

globalizado e competitivo. Para se ter uma ideia da contribuição da Consul para os

cofres públicos, hoje somos arrecadadores de mais de 50% do ICMS do varejo na

cidade de Ipatinga. A Consul está presente nos Municípios de Ipatinga, onde tem sua

sede,  e  em  Timóteo,  mas  abrange  todo  o  Vale  do  Aço.  As  suas  cinco  unidades

operacionais  atendem  a  mais  de  70  mil  cooperados  e  milhares  de  pessoas  da

comunidade.

Somos,  com muito  orgulho,  cooperação e  dedicação por  parte  dos  associados,

dirigentes e clientes, a maior cooperativa de consumo de Minas Gerais e a 4ª maior

do Brasil. Somos a afirmação do cooperativismo que deu certo e marcamos espaço
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no cenário cooperativista brasileiro.  Aliás,  o cooperativismo tem a sua importância

reconhecida  em  nível  nacional  graças  à  atuação  da  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo,  criada  em  Brasília.  Não  é  diferente  no  estado  mineiro,  fato

comprovado pela homenagem que esta Casa Legislativa dedica hoje à Consul, pelos

seus 50 anos de atividades. Também temos aqui nesta Casa a Frente Parlamentar do

Cooperativismo, que tem dado uma contribuição muito importante para o segmento

no Estado de Minas Gerais.

Portanto,  em  nome  de  cada  um  dos  nossos  diretores,  cooperados,  cabe-nos

agradecer por esta inesquecível homenagem, citando personagens significativos para

o  cooperativismo.  Ao  deputado Juninho Araújo,  que  requereu esta  reunião  e  nos

permitiu  estar  aqui,  neste  momento,  falando  sobre  a  nossa  cooperativa,

demonstrando a importância do cooperativismo no seio da sociedade, mostrando o

nível em que está o cooperativismo mineiro em relação ao cooperativismo brasileiro;

ao deputado os nossos agradecimentos pela atenção e pela disposição de estar aqui

nos homenageando nesta noite de sexta-feira. Ao presidente desta Casa, deputado

Dinis Pinheiro, aqui representado pelo deputado Vanderlei Miranda, e a cada um de

seus pares, que fazem com que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais seja um

destaque  nacional.  Ao  governador  Antonio  Anastasia,  apoiador  incansável  do

cooperativismo. Aos cooperados, empregados e dirigentes da Consul, à Usiminas e

às autoridades do Vale do Aço, que sempre apoiaram e participaram dessa história de

sucesso, erguida com a força da cooperação.

A nossa responsabilidade agora é dar o tom da perenidade à nossa cooperativa,

buscando, cada vez mais, o desenvolvimento e a atualização do processo de gestão

e nos tornando uma organização sustentável e sintonizada com seu tempo. Afinal, o

maior  compromisso de um dirigente cooperativista é assegurar  a perpetuidade da

cooperativa sob sua responsabilidade. Boa noite a todos. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Quero  saudar  o  Sr.  Matusalém  Dias  Sampaio,  presidente  da  Cooperativa  de

Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda. - Consul. Peço permissão para fazer

uma brincadeira: se V. Sa. seguir o personagem bíblico, creio que vamos comemorar

mais 20 vezes 50 anos dessa cooperativa. Quero saudar também o Wander Luís
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Silva, presidente da Federaminas; o querido amigo Luiz Carlos Miranda, presidente

da Força Sindical e ex-deputado desta Casa; e o querido amigo e companheiro deste

Parlamento Juninho Araújo, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Parabenizo-o  por  esta  homenagem,  que  é  pequena  diante  da  grandiosidade  do

serviço prestado pela Consul nesses 50 anos. Cabe a nós, representantes do povo

mineiro,  ter  os  olhos  atentos  -  V.  Exa.  os  tem -  para  perceber  a  importância  de

algumas entidades do nosso estado que têm contribuído em todos os sentidos para

que Minas Gerais ocupe o seu espaço de importância no cenário nacional. Parabéns

a  V.  Exa.  pela  bela  escolha  ao encaminhar  o  requerimento,  que  foi  prontamente

acolhido por esta Casa e nos permitiu estar aqui nesta noite.

A Assembleia mineira tem o orgulho de comemorar o cinquentenário da Cooperativa

de Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda - Consul -, por sua relevante história,

que,  valorizando  os  princípios  do  cooperativismo,  tornou-a  fundamental  e

imprescindível no cotidiano dos moradores do Vale do Aço. Seu destaque no mercado

varejista pode ser explicado pela ação de uma equipe arrojada e empreendedora,

buscando a excelência na qualidade de seus serviços e respeitando estritamente a

ética em seus relacionamentos com clientes e fornecedores.

Se no início supria a necessidade básica de alimentos dos funcionários de uma

empresa de siderurgia, em torno da qual nascia e se desenvolvia aceleradamente

uma cidade, transformou-se numa cooperativa aberta à comunidade, sendo a maior

cooperativa de Minas e a 4ª do País. Para a Consul sempre foi importante satisfazer

as necessidades econômicas, sociais  e culturais de seus associados,  balizada na

filosofia  do  cooperativismo,  movimento  mundial  livre  e  democrático,  visando  à

autonomia de gestão e à ajuda mútua. A associação solidária entre indivíduos, base

do cooperativismo, tem sido um esforço da humanidade desde os tempos primitivos,

garantindo  não  só  a  sua  sobrevivência  como  sendo  um  fator  determinante  na

construção de culturas e civilizações.

A defesa de interesses comuns já se manifestava tanto entre os povos do Nilo e da

Mesopotâmia  quanto  na  América  pré-colombiana,  entre  astecas,  maias  e  incas.

Gostaria de abrir um parêntese, presidente, para dizer que também podemos ver e

ter, na pessoa do grande mestre Jesus Cristo, de acordo com a interpretação que
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quero  dar,  um  grande  líder  do  cooperativismo  cristão,  já  que,  no  milagre  da

multiplicação dos pães, com os seus 12 associados, ele distribuiu alimentos a uma

multidão faminta. Portanto, nesse parêntese da história, destaca-se a figura maior do

nosso líder do cristianismo, a pessoa do próprio Cristo.

No primeiro século da colonização do Brasil, as missões jesuíticas tentaram criar

um estado em que prevalecesse a ajuda mútua. O cooperativismo moderno surgiria

como resposta à  revolução industrial  e  aos  traumas  provocados  junto  às  classes

trabalhadoras.  Assim,  no  século  XIX,  em  Rochester,  na  Inglaterra,  surgia  uma

organização  para  a  compra  conjunta  de  alimentos  e  para  a  criação  de

estabelecimentos industriais e agrícolas voltados para o sustento dos associados. Ao

chegar ao Brasil,  o sistema cooperativista fez com que os municípios que contam

com cooperativas apresentassem índices de desenvolvimento humano mais elevado.

Como  as  cooperativas  funcionam  como  distribuidoras  de  renda,  seus  resultados

permanecem na região, melhorando a educação, a saúde e a qualidade de vida de

toda a população.

A  Consul  é  um  dos  mais  bem-sucedidos  exemplos  na  relação  com  seus

cooperados,  inteiramente  voltada  para  suas  demandas  e  priorizando  princípios

voltados para o bem comum e para a união de esforços que geram benefícios para

todos.  Com  seu  foco  na  comunidade,  valoriza  o  homem,  interagindo

harmoniosamente  com  o  meio  ambiente.  É  assim  que  desenvolve  diversos

programas de aproximação com a população do Vale do Aço, incentivando a cultura e

apoiando atividades esportivas,  oferecendo cursos e palestras, que se preocupam

com  a  qualidade  de  vida  de  associados  e  colaboradores,  numa  interação  que

abrange também a população carente, pois alimentos doados durante esses cursos

são distribuídos por entidades indicadas pelos cooperados.

Acreditamos que um Brasil melhor e uma humanidade melhor dependem de uma

política nacional de incentivo ao cooperativismo, e esta tem sido uma das bandeiras

empunhadas  por  esta  casa,  como  bem  lembrado  pelo  senhor  presidente,  que

registrou aqui, hoje, que a Assembleia criou, há algum tempo, a Frente Parlamentar

do Cooperativismo.

Eu,  por  dois  anos,  tive  a  honra  de  presidir  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,
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Comércio e Cooperativismo nesta Casa, oportunidade em que pude, presidente, fazer

um  trabalho  também  muito  próximo  das  cooperativas.  Foi  um  tempo  bastante

proveitoso de uma experiência marcante para a minha história e passagem aqui no

Parlamento mineiro.

O  cooperativismo  e  o  parlamento,  como  instituições  democráticas,  têm  vários

pontos  em  comum,  com  destaque  para  a  promoção  do  equilíbrio  social  e  uma

distribuição  de  renda  mais  justa.  Esta  comemoração,  portanto,  é  também  o

reconhecimento  das  fundamentais  lições  do  cooperativismo,  tão  bem  assimiladas

pela  Consul  e  expressas  pelo  dinamismo  de  sua  direção,  que  abraçamos  hoje,

juntamente com todos os funcionários e associados. Muito obrigado.

Agradeço a  presença dos  ilustres  membros desta  Mesa e dos  senhores  e  das

senhoras que aqui  compareceram para esta homenagem. Àqueles  que,  das suas

casas, nos mais de 400 municípios da nossa Minas Gerais aonde a TV Assembleia

chega, muito obrigado também pelo carinho de sua companhia e sua audiência.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença  e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 54ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Deputado Gustavo Valadares - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Paulo

Eduardo  Rocha  Brant  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.
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Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h11min, 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 Luiz  Henrique,  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 Cenibra pelos 40 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Paulo Eduardo

Rocha Brant,  diretor-presidente da Cenibra;  Naohiro Dôi, diretor-vice-presidente da

Cenibra; e deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de destacar a presença, nesta solenidade, do ex-deputado

Ziza Valadares; do Dr. Jairo Lellis Filho, ex-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; da

Sra. Sílvia Helena Rocha Rabelo, secretária adjunta de Direitos de Cidadania de Belo

Horizonte; do Exmo. Sr.  Anselmo Pires de Carvalho, prefeito de Pingo d'Água; do

Reverendíssimo Pe. João, da Reitoria São Vicente, de Santa Bárbara; e dos Exmos

Srs. Geraldo Magela, vereador de Santa Bárbara; Hélio Pinto de Carvalho, prefeito de

Naque; e Vicente Humberto dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria  de  Itabira.  Gostaríamos  de  registrar  também  a  presença  dos  jornalistas  e

colunistas  sociais,  que  representam  diversos  órgãos  de  imprensa  da  região  de

atuação e influência da Cenibra, e naturalmente de todos os colaboradores, parceiros

e amigos da família Cenibra.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Boa noite, Exmos. Srs. deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, representando o presidente da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro;  Paulo  Eduardo  Rocha  Brant,

diretor-presidente  da  Cenibra;  Naohiro  Dôi,  diretor-vice-presidente  da  Cenibra;

senhoras, senhores.

Sr.  Presidente,  Sr.  Paulo,  inicialmente,  gostaria  de dizer  que só a Cenibra para

trazer ao Plenário desta Casa o meu pai, que, há muitos anos, aqui não vinha, já que

agora reside no Rio de Janeiro. Digo isso com muita sinceridade, porque, sem dúvida

nenhuma, aqui foi o lugar em que ele teve mais prazer de trabalhar. Só mesmo a

Cenibra para trazê-lo ao Plenário depois de tantos anos. Gostaria de cumprimentar as

senhoras e os senhores, em nome do meu pai e em nome de um dos ex-presidentes

da Cenibra, Fernando Henrique, que também está aqui. Tive o prazer de estar com

ele durante sua segunda gestão à frente da empresa.

Senhoras e senhores, o Parlamento mineiro, nos últimos tempos, já homenageou

várias empresas com atuação em nosso Estado. Mas não tenho nenhuma dúvida de

que a homenagem que prestamos hoje pelos 40 anos de fundação da Cenibra está

entre os maiores destaques da Assembleia Legislativa, não somente pela importância

da empresa no cenário econômico do Estado, mas, também, pela forma como ela se

insere  nos  municípios  e  nas  comunidades  onde  atua,  mostrando-se  como  uma

empresa inovadora, capaz de produzir mudanças e transformar as realidades desses

locais, gerando desenvolvimento e riqueza.

Falo com muita emoção da história dessa grande empresa, que conheci de muito

perto, durante minha juventude, no período em que meu pai, Ziza Valadares, foi um

de seus presidentes, na década de 1990. Fundada há 40 anos, em 13/9/1973, foi

formada a partir da união entre a CVRD - Companhia Vale do Rio Doce - e a JBP -

Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development CO, que apostaram juntas no

sonho  de  construir  uma  grande  empresa  de  base  florestal  em  nosso  país,
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especificamente em nossas Minas Gerais.

A Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra -, cuja fábrica fica em Belo Oriente, no

Vale do Rio Doce, é uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada

de  fibra  curta  de  eucalipto,  material  que  dá  origem  ao  papel.  A empresa  atua

diretamente  em  54  municípios  do  Leste  mineiro,  além de outros  42  onde  possui

parcerias  com  produtores  florestais,  abrangendo  ao  todo  96  municípios,  onde

desenvolve  diversos  projetos  socioambientais  com o  objetivo  de  contribuir  para  o

desenvolvimento da região. Tem produção anual de aproximadamente 1,2 milhões de

toneladas.  Desse  total,  mais  de  96%  são  direcionados  ao  mercado  externo,

atendendo principalmente aos mercados do Japão, dos Estados Unidos, da Europa,

da América Latina e da Ásia.

Na década de 1970, período em que a Cenibra foi criada através da confluência das

duas empresas, CVRD e JBP, a região do Vale do Aço possuía vocação para o setor

industrial, visto que já funcionavam em Ipatinga e Timóteo as siderúrgicas Usiminas e

Acesita.  Esse  foi  um  dos  fatores  primordiais  que  contribuiu  para  a  decisão  de

implantar a Cenibra no Vale do Aço. A escolha da cidade de Belo Oriente se deu pela

localização privilegiada do município, que naquela época funcionava como um ponto

estratégico para a implantação de uma empresa de grande porte, por estar próximo à

linha férrea, o que contribuía com o transporte, e também próximo ao Rio Doce, que

fornecia recurso necessário para a operação da planta industrial. Do rio era comum

visualizar as plantações de eucalipto, espécie vegetal  que serve de matéria-prima

para a Cenibra na extração de celulose.

A implantação da fábrica de celulose em Belo Oriente desenhou uma nova dinâmica

para  o  setor  industrial  do  Vale  do  Aço,  até  então  estritamente  voltado  para  a

siderurgia.  A  empresa,  que  tem  como  valores  a  inovação,  a  competência,  o

compromisso e a contribuição dos profissionais para praticar a ética, a verdade e o

respeito em todos os relacionamentos, além de preservar o ambiente como base do

desenvolvimento,  atualmente  gera  mais  de  7  mil  empregos,  considerando postos

diretos e terceirizados. São cerca de 45.500 empregos indiretos,  voltados total ou

parcialmente para as atividades econômicas e sociais da empresa, e maneja uma

área de 255 mil  hectares,  sendo 51% de plantio  de eucalipto e 41% de área de
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preservação permanente e floresta nativa,  e o restante em áreas destinadas para

infraestrutura.

O trabalho da produção de celulose começa na terra, onde é cultivado o eucalipto

que abastece a unidade industrial da empresa. Nesse processo, todos os cuidados

são tomados para que a madeira atenda aos rigorosos padrões de qualidade. Para

isso  são  utilizados  os  mais  modernos  equipamentos  e  a  técnicas  de  silvicultura

disponíveis, capazes de garantir padrões de excelência ao longo de todo o processo

e minimizar impactos ambientais não desejados. Em julho de 2001, com a decisão da

Companhia Vale do Rio Doce de se desfazer de sua participação em empresas de

base florestal, a JBP passou a ser detentora do controle acionário total da Cenibra,

mantendo o nível de crescimento e de desenvolvimento dos tempos iniciais.

Quero, antes de encerrar minhas palavras, fazer uma saudação especial a todos

funcionários  e  diretores  da  Cenibra,  que  trabalham  com  afinco  para  manter  a

empresa entre uma das maiores deste país,  em especial  a  seu presidente  Paulo

Eduardo Rocha Brant, ex-funcionário e diretor do BDMG, do antigo Banco do Estado

de  Minas  Gerais,  assessor  do  ministro  Alcides  Tápias  no  governo  do  presidente

Fernando Henrique Cardoso e secretário  de Estado da  Cultura  no governo Aécio

Neves.  Homem  culto,  oriundo  de  raízes  tradicionais  e  que  vem  administrando  a

empresa de maneira sábia, destacando-se na condução dos rumos da Cenibra com

foco nos resultados, mas sem se esquecer das responsabilidades com os valores de

sustentabilidade e da construção de uma empresa cidadã, participativa, dinâmica e

contemporânea, tendo ao seu lado, na vice-presidência, Naohiro Dôi e os diretores

Robson Felix e Kazuhiro Yoshida.

Por  fim,  quero dizer  a  cada um dos senhores e  das senhoras  presentes  nesta

solenidade que, com muito orgulho, apresentei o requerimento que deu origem a esta

homenagem e falo com respeito,  carinho e um grande sentimento de valor dessa

empresa cuja história se confunde em parte com minha história de vida, tendo em

vista que foi nas visitas à Cenibra que iniciei minha caminhada na vida pública. Neste

momento,  só tenho a dizer  parabéns a essa grandiosa  e respeitável  empresa de

destaque na economia das Minas Gerais  e de nosso país.  Sua história  deve ser

sempre valorizada para que continue a produzir os efeitos do desenvolvimento por
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onde se instale.

A história virtuosa da Cenibra, nesses 40 anos de existência, só foi possível, além

do ideário daqueles que projetaram esse empreendimento, graças ao trabalho árduo

de  muitos  homens  e  mulheres,  brasileiros  e  japoneses,  que  acreditaram  no

desenvolvimento da empresa e se dedicaram a isso, produzindo riquezas com o uso

de  tecnologia  e  um  manejo  florestal  sustentável,  que  possibilitaram  uma  forte

inserção  social  nos  municípios  onde  atua.  Parabéns  a  todos  que  construíram  e

constroem  a  trajetória  de  sucesso  dessa  empresa.  Parabéns  à  Cenibra.  Muito

obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  Sr.  Paulo

Eduardo  Rocha  Brant,  diretor-presidente  da  Cenibra,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Produzir, de forma

sustentável,  celulose  de  alta  qualidade  e  contribuir  para  o  desenvolvimento

socioeconômico  dos  municípios  mineiros  onde  está  presente  são  algumas  das

diretrizes que norteiam a Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra. Com investimento

constante na modernização do complexo industrial, na qualificação da mão de obra e

em  projetos  socioambientais,  a  empresa  é  reconhecida  internacionalmente  pela

excelência de seus produtos. Por sua incontestável colaboração para o Estado e o

País,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  honrosa  homenagem  à

Cenibra pelos 40 anos de sua fundação”.

O presidente - Gostaria de ter a honra de convidar a fazer parte da entrega da placa

o vice-presidente da Cenibra e o nosso amigo, deputado estadual Gustavo Valadares,

além dos dois ex-presidentes da Cenibra: o nosso amigo Luiz Otávio Motta Valadares

- Ziza Valadares -, e o Fernando Henrique da Fonseca.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant

Boa noite a todos. Saúdo primeiramente o deputado Ivair Nogueira, representando

o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Dinis

Pinheiro. Cumprimento ainda o deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento
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que deu origem a esta singela e muito honrosa homenagem; o companheiro Naohiro

Dôi, que simboliza o próprio nome da Cenibra, nipo-brasileira. Dôi é o japonês mais

brasileiro que conheço, pois encarna muito bem essa mistura, essa confluência de

culturas tão tradicionais e importantes: a mineira, a brasileira e a japonesa. Também

cumprimento os demais deputados aqui presentes, o Luiz Henrique e o Mourão, que

tão dignamente representam esta Casa guardiã da democracia. Como dizia o nosso

velho Tancredo Neves, nunca devemos nos descuidar da democracia, especialmente

quem já viveu em períodos não democráticos. Em nome dos acionistas, dos diretores

Robinson  e  Yoshida  e  dos  funcionários  da  Cenibra,  gostaria  de  cumprimentar

profundamente os nossos clientes e fornecedores, as comunidades em que atuamos,

a imprensa do Vale do Aço e do Rio Doce, que espelha muito a preocupação da

Cenibra em ser realmente uma empresa que se integra ao ambiente em que atua.

Contamos com a presença muito honrosa dos ilustres prefeitos de Naque e Pingo-

d'Água.  Também  cumprimento  os  ex-funcionários  da  Cenibra,  representados  pelo

João Sales e pelo José Geraldo, que têm uma parcela fundamental na sua história.

Em momentos de celebração de aniversário, é sempre bom refletir sobre o nosso

passado e o nosso futuro. A vida das pessoas e das empresas é um fluir contínuo e

constante. Portanto, é importante parar para evocar a nossa história. Estou há pouco

tempo na Cenibra, mas aprendi um pouco da sua história, que é muito bonita. Essa

empresa cresceu muito nos seus 40 anos. Hoje, ela produz aproximadamente seis

vezes o que produzia antes. Mais importante que o aumento quantitativo da produção

é que a Cenibra é uma empresa muito melhor hoje. Como disse um grande pensador,

o  melhor  vem  sempre  antes  do  maior.  Se  somos  melhores,  o  maior  vem

naturalmente. Muitas vezes, perdemos essa perspectiva e queremos números que

aumentem o nosso desempenho,  o que afeta a qualidade e a substância do que

fazemos. Não gosto muito do termo “sustentabilidade”,  porque acho que ficou um

pouco vazio e confuso, é usado em muitas circunstâncias, nem sempre com clareza e

fundamento. Prefiro dizer que a Cenibra é hoje uma empresa muito mais harmônica

com o seu ambiente, entendendo ambiente em sentido amplo. Mas, mais do que a

natureza,  as  pessoas,  os  colaboradores,  os  funcionários,  os  clientes,  os

fornecedores,  os  prefeitos,  representando  as  comunidades,  as  instituições,  a
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imprensa. A Cenibra tem essa preocupação de ser uma empresa que se harmoniza

com o ambiente.

Então, a Cenibra é uma empresa muito melhor hoje do que há 40 anos. Ela foi

aprendendo e construindo a sua identidade, calcada nos valores japoneses, mineiros

e  brasileiros,  que  são  muito  caros  à  nossa  cultura  -  a  ética,  a  transparência,  a

delicadeza no trato com as coisas, a seriedade, o respeito às instituições, às leis e às

normas.  A Cenibra  encarna  muito  essa  mistura  de  cultura  que  constituiu  a  sua

identidade.

E olhando para frente, vejo a Cenibra como uma empresa muito viva, que tem fome

de futuro, novos projetos, que quer  crescer  e, mais do que isso,  quer melhorar e

contribuir  para o desenvolvimento do Brasil.  Portanto, neste momento, gostaria de

agradecer mais uma vez à Assembleia, ao nosso deputado Gustavo Valadares e dizer

que a Cenibra está pronta para ser um agente de transformação e de melhoria do

País e do nosso estado. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Meu amigo, deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem;  prezado  Sr.  Paulo  Eduardo  Rocha  Brant,  diretor-presidente  da

Cenibra; Sr. Naohiro Dôi, diretor-vice-presidente da Cenibra; meu amigo Luiz Otávio

Motta Valadares, o Ziza Valadares, ex-presidente da Cenibra; e Fernando Henrique

da Fonseca, também ex-presidente da Cenibra.

Em  primeiro  lugar,  quero  falar  em  nome  do  nosso  presidente  da  Assembleia

Legislativa, Dinis Pinheiro, que não pôde estar presente, mas que manda um abraço

especial  pela  comemoração  muito  justa  e  pela  homenagem  feita  pelo  deputado

Gustavo Valadares, com aprovação dos deputados Bonifácio Mourão e Luiz Henrique

e  dos  demais  pares  desta  Casa,  em  um  reconhecimento  muito  merecido.  A

Assembleia  Legislativa,  representando  o  povo  mineiro,  tem  a  imensa  alegria  de

celebrar  os  40  anos  da  Cenibra.  Produzindo  celulose  como base  para  inúmeros

produtos para os mercados interno e externo, a Celulose Nipo-Brasileira, uma das

maiores  empresas  do  mundo  em  seu  segmento,  vem  se  notabilizando  pela

excelência de seu manejo ambiental.

Ao mesmo tempo, vem sendo reconhecida por sua comprovada responsabilidade
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social e pelo decidido apoio à cidadania e ao bem-estar coletivo. Gerando renda em

cerca  de  100  municípios  do  Estado  e  contribuindo  para  o  desenvolvimento

sustentável e o crescimento econômico, tem sido um inegável exemplo de gestão e

de bom planejamento. Assim, sua matéria-prima origina-se de florestas certificadas

ou  de  fontes  controladas  que  evitam  o  desmatamento,  ao  mesmo  tempo  que  a

empresa  detém  uma área própria  de  plantio  de  eucalipto  ao  lado  de  superfícies

reservadas  à  preservação  permanente  e  a  uma  floresta  nativa.  Visando  ao

melhoramento contínuo da produção de celulose, vem promovendo o melhoramento

genético do eucalipto, além de realizar pesquisas de nutrição e manejamento do solo.

Em parceria com o Instituto  Estadual  de Florestas, a Cenibra,  com o programa

Fomento Florestal, vem implantando florestas comerciais no estado, em áreas não

aproveitáveis  para  a  agricultura  ou  para  a  pecuária.  Dessa  forma,  vem  gerando

trabalho e diversificação no meio rural, fazendo com que o cultivo de florestas venha

reduzindo a pressão sobre as matas nativas, a fauna local e os recursos hídricos.

Seus  esforços  de  recuperação  ambiental  são  de  extraordinária  importância,  com

destaque para a reabilitação de matas ciliares nos Municípios de Guanhães, Nova

Era, Antônio Dias, Belo Oriente e Santana do Paraíso.

Em relação ao seu patrimônio natural, desenvolve um monitoramento ambiental em

parceria com universidades e organizações não governamentais, base de definição

de suas estratégias  de operação e conservação,  numa área que conta com uma

importante fauna silvestre  e inúmeros cursos d'  água.  Em Ipaba,  próximo ao Rio

Doce,  mantém a Fazenda Macedônia,  área remanescente de  mata atlântica,  com

50% de vegetação nativa. Em seu território, é desenvolvido o Projeto Mutum, para

reintroduzir no seu habitat aves ameaçadas de extinção. Como resultado, já foram

soltas, além do mutum-do-sudeste, espécies como o macuco da capoeira, o jaó, o

inhambuaçu, o jacuaçu e a jacutinga.

Demonstrando ser uma empresa de ponta tanto no Brasil quanto no mundo, possui

um viveiro florestal  dotado da mais  sofisticada tecnologia  e que permite controlar

temperatura, umidade, luz, nutrientes e água. O resultado leva à produção de mudas

de  qualidade  superior  a  custos  interessantes.  Seus  funcionários  realizam  seus

trabalhos  de  manuseio  de mudas  protegidos  dos  rigores do  sol  e  da  chuva.  Um
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programa de ginástica compensatória previne a ocorrência de doenças ocupacionais.

Em  relação  às  comunidades  onde  se  insere,  preocupa-se  com  a  formação  de

cidadãos conscientes da importância da preservação ambiental, pela apresentação

de peças e filmes, além de palestras. Junto à população escolar, realiza campanhas

de controle do lixo urbano, coleta seletiva e ecologia. Alunos e a população em geral

são também recebidos em suas unidades, em visitas à fábrica, ao viveiro florestal e à

Fazenda Macedônia.

Esta homenagem à Cenibra, aos seus diretores e funcionários é um tributo a um

empreendimento que transformou uma forma de trabalho anteriormente predatória do

meio ambiente num modelo de sucesso, capaz de promover a melhoria da qualidade

de vida tanto de seus funcionários quanto da população presente em suas áreas de

produção.  Temos toda a certeza de que a celulose nipo-brasileira continuará,  nas

próximas décadas, na vanguarda industrial e ecológica, criando novas técnicas de

produção,  ambientalmente  limpas,  e  proporcionando  aos  cidadãos  mineiros  mais

conhecimento, cultura e respeito à natureza.

Queria,  de  uma  forma  geral,  parabenizar  toda  a  diretoria  da  Cenibra,  essa

importante  empresa que tive  a  oportunidade de conhecer  há alguns  anos.  Fiquei

impressionado com sua organização, sua condição de preservação ambiental, com o

trato com seus funcionários, com o respeito por todos e pela natureza. Essa é uma

empresa que sem dúvida alguma merece essa justa homenagem prestada por esse

jovem  deputado  Gustavo  Valadares.  Deputado  Gustavo,  tive  a  oportunidade  de

conhecer seu pai, o Ziza Valadares, ainda nos campos de futebol, quando era bom de

bola,  treinava no juvenil  do  Galo,  vindo  a  ter  uma carreira  de  sucesso.  Foi  bom

político, bom empresário e um excelente ex-presidente da Cenibra. Uma empresa só

cresce  quando  tem  um  seguimento  de  ex-presidentes  de  sucesso.  Seu  pai  está

inserido nesse contexto  de tantos  presidentes  que passaram por  lá  deixando sua

contribuição para fazer com que Cenibra se tornasse hoje uma empresa respeitada

mundialmente. Você, Ziza, foi um político exemplar, com uma ficha totalmente limpa.

Quero lhe dizer que você deixa nesta Casa um exemplo a lhe seguir, o deputado

Gustavo Valadares, que não é iniciante, é um jovem que já está ocupando o seu

terceiro mandato com muita competência e que ajuda muito o deputado Bonifácio
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Mourão na qualidade de líder. Ele já ajuda a Assembleia Legislativa nas principais

discussões  que  esta  Casa  tem  proporcionado  ao  povo  mineiro.  O  Gustavo  tem

atuado com muita competência e tem sido um grande líder. Não tenho dúvida, a V.

Exa.  está  reservado  um  futuro  muito  promissor,  Gustavo,  porque  você  merece.

Parabéns e muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - A Orquestra Luthier, cujos integrantes eu convido a entrar no Plenário

Juscelino Kubitschek, da Casa. É a primeira e única do mundo composta por jovens

luthier, que constroem seus instrumentos com madeira de reflorestamento. O projeto

é patrocinado pela Cenibra e outras empresas da iniciativa privada, além de contar

com a participação do governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de Barão

de Cocais. Convidamos o presentes a ouvir a Orquestra Luthier, que, sob a regência

do maestro E. Luthier Pedro Alexandrino, interpretará as músicas Moreninha linda, de

Tonico  e  Tinoco;  Índia,  de  Manuel  Ortiz,  José  Asunción  e  J.  Fortuna;  e  Rio  de

lágrimas, de Tião Carreiro, Piraci e Lourival dos Santos.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, 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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2012, EM

25/6/2013

Às 11h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,

Dalmo Ribeiro Silva e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, 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 o parecer, em 1º turno, da Proposta de Emenda a Constituição nº 39/2012, e

a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O deputado Rogério Correia se retira da reunião. A

presidência  informa que  a  matéria  da  pauta  deixa  de  ser  apreciada  por  falta  de

quórum e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Rômulo Viegas, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às 10h15min, comparecem no Salão Paroquial do distrito de Cachoeira do Campo

os deputados Adalclever  Lopes e Célio  Moreira (substituindo o deputado Gustavo

Valadares, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, a deputada Luzia Ferreira e o deputado João Vítor Xavier.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta

a reunião e,  nos termos do art.  120,  inciso III,  do Regimento Interno,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

debater a situação da Rodovia dos Inconfidentes, localizada na BR-356. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Wanderlei  Rossi,

secretário  de Governo de Ouro Preto,  representando José Leandro  Filho,  prefeito

municipal de Ouro Preto; Wander Albuquerque, vice-presente da Câmara Municipal

de  Ouro  Preto,  representando  Leonardo  Edson  Barbosa,  presidente  da  Câmara

Municipal de Ouro Preto; Davidson Carvalho, supervisor da Unidade Local do Dnit em

Contagem, representando Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do

Dnit no Estado de Minas Gerais; Maj. Adriano César Ribeiro Araújo, comandante do

52º Batalhão de Polícia Militar da 3ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais; Ten.-

Cel. Marcos Oliveira Lara, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de
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Minas Gerais; Denilson da Costa, representante da sociedade civil; e Alexander Silva,

prefeito  municipal  de  Itabirito,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Célio Moreira, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 22 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente - Juarez Távora - Deiró Marra.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Inácio Franco e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério

Correia. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião  se destina a  obter  informações  para  a construção de uma política

estadual de abastecimento alimentar. A presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Ângela  Girioli,  gerente  de  coordenação  de

Programas de Assistência Alimentar, representando Flávio Márcio Leopoldino Duffles,

secretário  municipal  adjunto  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  da  Secretaria

Municipal de Políticas Sociais; Aline de Freitas Veloso, coordenadora da Assessoria

Técnica,  representando  Roberto  Simões,  presidente  da  Faemg;  Adriana  Santos

Nascimento, assessora da Fetaemg, representando Vilson Luiz da Silva, presidente

da Fetaemg; e Elisabeth Chiari Rios Neto, diretora-secretária, representando Heloisa

Magalhães de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas
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Gerais; e os Srs. Edmar Guariento Gadelha, subsecretário de Estado de Agricultura

Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

representando  Elmiro  Alves  do  Nascimento,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento;  Waldeci  Campos  de  Souza,  secretário  executivo  do

Consea-MG,  representando  Dom  Mauro  Morelli,  presidente  do  Conselho  de

Segurança  Alimentar  Nutricional  Sustentável  do  Estado  de  Minas  Gerais;  José

Bismarck Campos, chefe do Departamento de Tecnologia, representando Gamaliel

Herval, diretor-presidente da Ceasa-MG; Altivo Roberto Andrade de Almeida Cunha,

consultor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO;

Adilson Rodrigues, superintendente da Amis, representando José Nogueira Soares

Nunes, presidente da Associação Mineira de Supermercados -  Amis; José Antônio

Dias  Silveira,  presidente  da  Cooperativa  dos  Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  do

Estado de Minas Gerais; Ladislau Jerônimo de Melo, presidente da Associação dos

Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  das  Ceasas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Contagem-MG;  e  Lucas  Oliveira  Scarascia,  superintendente  de  abastecimento

alimentar  e  comercialização  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  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  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, 21 de outubro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.268/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -, com

sede no Município de Poço Fundo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/8/2011  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 2.268/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -, com sede no Município de Poço

Fundo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com as alterações realizadas

em 30/3/2013), o § 2º do art. 21 veda a remuneração de seus diretores; e o art. 29

dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade

Civil  de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e com o mesmo objetivo da

entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.268/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.494/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, com sede no Município

de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/10/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.494/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, com sede no Município de Santa

Luzia.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  benfeitores  ou

equivalentes; 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 3.494/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.581/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  instituição  Obras  Sociais  Água  Viva  -  Osav  -,  com  sede  no

Município de Ritápolis.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  22/11/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.581/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

instituição Obras Sociais Água Viva - Osav -, com sede no Município de Ritápolis.

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  8/4/2013),  o  art.  27  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, com personalidade jurídica e registro

no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.581/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.896/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Maia Tereza Lara, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Viver  e  Crescer,  com  sede  no

Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 3.896/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Viver e Crescer, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  desenvolver

projetos e ações socioassistencias de proteção à família, à maternidade, à infância e

à adolescência, com vistas à inclusão social dos menos favorecidos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  visa  implantar  serviços  complementares  de

educação, tendo em vista a ampliação de conhecimentos, habilidades e formação

para  a  cidadania.  A  entidade  objetiva,  ainda,  a  implantação  de  serviços  de

capacitação  para  o  mercado  de  trabalho  e  de  formação  da  renda  familiar  e  de

programas e ações de prevenção da violência e da criminalidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Viver e Crescer em

prol de indivíduos em situação de pobreza ou vulnerabilidade de Betim, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.896/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.134/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

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

Alvinópolis.

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 4.134/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Clube do Martelo, com sede no Município de Alvinópolis.

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 (com alterações realizadas em

31/7/2013) determina, no parágrafo único do art. 6º, 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 parágrafo único do art. 17, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá em favor de instituição de caridade.

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.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.134/2013 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

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

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2013

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 dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.136/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e Região - Aapip -, com sede no

Município  de  Perdões,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter  beneficente,  que  tem  como escopo  fornecer  atendimento  médico,  reforço

físico  e  atividades  lúdicas  aos  maiores  de  60  anos,  dando  suporte  às  iniciativas

voltadas para os idosos e aposentados de Perdões e região.

Com  esse  propósito,  a  instituição  visa  estabelecer  convênios  para  assistência

médica, odontológica, farmacêutica e laboratorial a todos os associados e defender

os interesses da categoria perante os órgãos governamentais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
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da qualidade de vida dos idosos do Município de Perdões, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.136/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  entidade  Casa  de  Recuperação  Vinde  a  Mim,  com  sede  no

Município de São Lourenço.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/7/2013  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 4.255/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Casa  de  Recuperação  Vinde  a  Mim,  com  sede  no  Município  de  São

Lourenço.

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
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em 17/9/2013), o art. 14 veda a remuneração de seus diretores; e o art. 32 determina

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.255/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.291/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Rui Miguel dos Santos à Rodovia Caminho de Minas, que liga o

entroncamento da MG-446 à Mata do Sino.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/7/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Públicas.

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

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 6/8/2013, a relatoria solicitou, nos termos do art. 301 do Regimento

Interno, fosse a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais  para  que esta  enviasse informações sobre  o  trecho a  ser

denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.291/2013 tem por finalidade dar a denominação de Rui Miguel

dos Santos à Rodovia Caminho de Minas, que liga o entroncamento da MG-446 à

Mata do Sino.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
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reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30; e ao estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e de Relações Institucionais declarou-se favorável ao projeto de lei  em

tela, em consonância com a Nota Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG - de 24/7/2013, que assevera que o trecho não

possui denominação oficial,  além de recomendar que o Município de Juruaia seja

consultado a respeito. Tal providência deve ser efetivada pela comissão de mérito.

Com a finalidade de identificar o município em que está localizada a rodovia que se

pretende denominar, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.291/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, após a expressão “Mata do Sino”, a expressão “no Município de

Juruaia.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo
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Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.292/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação  de  Antônio  Ambrósio  Marques  à  Rodovia  MG-446,  que  liga  os

Municípios de Juruaia e São Pedro da União.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/7/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Públicas.

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

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 6/8/2013, a relatoria solicitou, nos termos do art. 301 do Regimento

Interno, fosse a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais para que enviasse informações sobre o trecho em questão.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.292/2013 tem por finalidade dar a denominação de Antônio

Ambrósio  Marques  à  Rodovia  MG-446,  que liga  os  Municípios  de  Juruaia  e  São

Pedro da União.

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

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30, sendo que ao estado

membro cabe,  de acordo com o § 1° do art.  25,  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado
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relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e de Relações Institucionais declarou-se favorável ao projeto de lei  em

tela, em consonância com a Nota Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG - de 24/7/2013, que esclarece que o segmento

não integra a MG-446,  além de recomendar  que os Municípios de Juruaia e São

Pedro da União sejam consultados a respeito. Tal providência deve ser efetivada pela

comissão de mérito.

Com a finalidade de identificar corretamente o trecho rodoviário que se pretende

denominar, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.292/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica denominada Rodovia Antônio Ambrósio Marques o trecho rodoviário

que liga os Municípios de Juruaia e São Pedro da União.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.333/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede no Município

de Santa Maria do Salto.
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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 4.333/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede no Município de Santa Maria do

Salto.

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,  associados,  benfeitores  ou

equivalentes; 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 4.333/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a entidade Lira Santa Rita, com sede no Município de Santa Rita do

Sapucaí.

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 4.335/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Lira Santa Rita, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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.  24  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes,  conselheiros,  associados  e  instituidores;  e  o

parágrafo único do art. 25 determina que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, com registro no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.335/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.339/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



1473
____________________________________________________________________________

De autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de  utilidade pública a  Associação Varginhense de Esporte,  com sede no

Município de Varginha.

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 4.339/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Varginhense de Esporte, com sede no Município de Varginha.

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, os arts. 1º, § 1º, e 76 vedam

a remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores ou equivalentes; e o art.

64, § 1º determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá a obras assistenciais de caráter filantrópico.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.339/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.459/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança Pública  de  Monte  Sião  -

Consems -, com sede nesse município.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/9/2013  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 4.459/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião - Consems -, com sede

nesse município.

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. 47 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere; e o art. 51 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.459/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.481/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Referência Casazul, 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.

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 4.481/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Referência Casazul, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

prestação  de  assistência  social,  visando  promover  a  cultura,  a  educação  e  o

desenvolvimento econômico e social, entre outros.

Com esse propósito, a instituição articula, promove e executa atividades gratuitas

nas áreas de saúde, educação e segurança alimentar e nutricional. Além disso, atua

na  defesa,  preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  na  promoção  do

desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  de  Referência

Casazul,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.481/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.482/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional do Aglomerado

Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.482/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e Habitacional do Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de

Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como  escopo  a  representação  do  aglomerado  perante  os

órgãos públicos e privados, bem como a busca pela melhoria da situação habitacional

e social da região.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

da  melhoria  de  vida  dos  moradores  do  Aglomerado  Santa  Lúcia,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.482/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.492/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lava-Pés

e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.492/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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dos Moradores do Bairro Lava-Pés e Medalha Milagrosa, com sede no Município de

Bambuí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo promover atividades sociais, culturais, de lazer, desportivas e

outras de interesse das comunidades que representa.

Com esse propósito, a instituição visa promover a assistência efetiva às pessoas

carentes ou enfermas e ajudar e amparar as pessoas com deficiência, bem como

promover o execício da cidadania e a liberdade de crença dos moradores dos bairros

em que atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  no

Município de Bambuí, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.492/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Desportiva  Divisa Máster,  com

sede no Município de Divisa Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Desportiva Divisa Máster, com sede no Município de Divisa Alegre, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver ações sociais e

promover a cidadania por meio de atividades de lazer e da prática esportiva em suas
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diversas modalidades.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  reúne  e  congrega  as  pessoas,

fomentando  o  convívio  social  saudável  e  fortalecendo  laços  de  amizade,

compreensão e companheirismo entre as famílias.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  instituição  no

fomento à prática esportiva e de lazer dos habitantes de Divisa Alegre, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.513/2013,  em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.559/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Roseiras  e  Barragem, com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013  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 4.559/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Comunitário  de  Roseiras  e  Barragem,  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

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.  7º,  que  as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  8º,

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

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro nos órgãos

públicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.559/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

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

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.578/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede no

Município de Bom Sucesso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/10/2013  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 4.578/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede no Município de Bom

Sucesso.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  3º  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 37 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a associação de futebol do

Município de Bom Sucesso.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.578/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Gustavo Perrella - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.580/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Varginha -

Aciv -, com sede no Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/10/2013  e  distribuída  às

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

Cooperativismo.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.580/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial  e de Serviços de Varginha - Aciv -,  com sede no

Município de Varginha.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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. 75 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

organização dissolvida; e o art. 77 veda a remuneração da diretoria e dos demais

órgãos de sua administração.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar o nome da entidade ao estabelecido no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.580/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária  e  de  Serviços  de  Varginha  -  Aciv  -,  com  sede  no  Município  de

Varginha.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais  e  tendo  como  primeiro  signatário  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a
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Proposta de Emenda à Constituição nº 39/2012 objetiva alterar o caput do art. 34 da

Constituição do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo em 15/11/2012,  a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Foi anexada à proposição a Proposta de Emenda à Constituição nº  40,  dada a

semelhança de conteúdo, conforme estabelece o § 2º do art. 173.

Fundamentação

A proposta em exame objetiva alterar a redação do caput do art. 34 da Constituição

do Estado, vazado nos seguintes termos:

“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato

eletivo em diretoria  de entidade sindical  representativa  de  servidores públicos,  de

âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do

seu cargo.

A alteração  proposta  consiste  em  estender  a  garantia  de  liberação  de  servidor

público, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens, também

para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade cooperativa.

É preciso dizer  que o direito assegurado pelo art.  34 da Carta Estadual é uma

decorrência lógica do direito à livre associação sindical previsto nos arts. 8º e 37, VI,

da Constituição Federal.  Com efeito,  o  caput do mencionado art.  8º  estabelece a

liberdade de associação sindical, ao passo que o inciso III do mesmo artigo atribui ao

sindicato  a  defesa dos direitos  e  interesses coletivos  ou  individuais  da  categoria,

inclusive em questões judiciais e administrativas. Por seu turno, o citado art. 37, VI,

da Lei Maior, estabelece o direito de associação sindical para o servidor civil.

Portanto, o art. 34 da Carta estadual há de ser analisado à luz desses dispositivos

constitucionais,  a  partir  de  uma  interpretação  sistêmica.  De  fato,  a  liberação  de

servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical,

sem perda da remuneração e dos demais direitos e vantagens do cargo, configura

medida que assegura a este servidor exercer de modo eficiente as funções que lhe

tocam no sindicato, com destemor e sem eventuais constrangimentos que poderiam

advir do efetivo exercício do cargo público.
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Resulta claro que o pressuposto básico do direito de que ora se cogita reside na

natureza mesma das atribuições do dirigente sindical,  as quais dizem diretamente

com o vínculo que se estabelece entre os servidores e o poder público.

É  completamente  diversa  a  situação  dos  dirigentes  de  entidades  cooperativas.

Estas  têm  natureza  privada  e  se  apresentam  como  instituições  voltadas  para  o

oferecimento de comodidades e utilidades para os seus cooperados, sobretudo no

que toca a questões de ordem econômica. O vínculo entretido entre servidores e

poder público é algo estranho às atividades da cooperativa.

Portanto,  as  razões  que  justificam  a  liberação  de  servidor  para  o  exercício  de

mandato eletivo em entidade sindical sem perda dos direitos do cargo público não

comparecem no caso das cooperativas. Estas não se ocupam da promoção e defesa

dos interesses do servidor  em face do Estado, mas se voltam para atividades de

natureza  essencialmente  econômica.  A propósito,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais já teve ocasião de se pronunciar nesses termos, em Agravo de instrumento

acerca de afastamento de servidor militar eleito para cargo de direção em cooperativa

de crédito. (Processo nº 1.0024.09.454532-4/003, julgado em 16/6/2011).

Assim, nada há que justifique a liberação de servidor público, com ônus para o

órgão de origem, para o exercício de mandato eletivo em entidade cooperativa.

Isso posto, consoante dispõe a Decisão Normativa nº 12, cumpre volver a atenção

para a Proposta de Emenda à Constituição nº 40, anexada à proposição em epígrafe,

em razão da similitude de conteúdo. Tal proposta também objetiva alterar a redação

do art. 34 da Constituição de modo a ampliar ainda mais o leque dos beneficiários do

direito nele previsto. Consoante a proposição, o art. 34 teria a seguinte redação:

“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato

eletivo  de  entidade  sindical,  associação  de  classe,  entidade  fiscalizadora  da

profissão, central sindical, confederação, representativas de servidores públicos, de

âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e

vantagens do seu cargo”.

Não nos parece razoável estender tal  direito a servidores dirigentes de entidade

fiscalizadora de profissão,  pois as atribuições que lhe são inerentes não guardam

nenhuma correspondência com os motivos que sustentam esse mesmo direito para
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dirigentes sindicais, segundo a lógica contida nos citados dispositivos constitucionais.

Quanto às associações de classe, é preciso dizer estas costumam incluir entre suas

atribuições  o  oferecimento  de  utilidades  práticas  para  seus  servidores,  como

convênios, descontos em alimentação, vídeos clubes, colônias de férias entre outras.

Além disso, as associações representativas de servidores cuidam de questões afeitas

ao vínculo entre o servidor e o poder público, inclusive com respaldo em disposições

constantes  de  seus  estatutos,  que  lhes  autorizam  representar  em  juízo  seus

associados, cuidar de questões relacionadas a assistência social, previdência, entre

tantas outras matérias de relevo de interesse de seus associados.

Ante  a  gama  de  atribuições  das  associações  de  classe,  inclusive  aquelas

diretamente  ligadas  ao  vínculo  entre  o  servidor  e  o  Poder  Público,  parece-nos

razoável  incluir  tais  entidades no âmbito  normativo  do  art.  34  da  Constituição do

Estado, de modo a assegurar aos seus dirigentes a liberação para o exercício das

atividades da entidade, sem perda da remuneração e demais direitos e vantagens do

cargo.

No que respeita a federações, confederações e central sindical, é preciso dizer que

o  art.  34  da  Constituição  emprega  a  expressão  “entidade  sindical”,  a  qual,  em

princípio,  é  abrangente  o  suficiente  para  abarcar  essas  instituições;  contudo,  a

entidade sindical referida no mencionado dispositivo deve ser de âmbito estadual,

consoante a redação atual. Não vemos razão para tal restrição, que tem como efeito

prático  diminuir  o  campo  de  incidência  da  norma,  pois  essa  não  se  aplica  a

federações e confederações, por exemplo. Nesse passo, sugerimos a supressão da

exigência de que a entidade sindical seja de âmbito estadual. Com efeito, não vemos

razão que justifique, por exemplo, que um servidor estadual eventualmente investido

de mandato eletivo na direção de uma federação não tenha assegurada a liberação

do exercício do cargo sem perda da remuneração e demais direitos e vantagens.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 39 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art.  1º  -  O art.  34  da Constituição do Estado passa a vigorar  com a  seguinte

redação:

'Art.  34 - É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato

eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical  e  de  associação  representativas  de

servidores públicos, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens

do seu cargo.'”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Rômulo Viegas, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.743/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  deputado  Leonardo  Moreira,  “torna

obrigatória  a  utilização  de  identificador  eletrônico  de  vagas  nos  estacionamentos

pagos dos  shoppings centers,  centros  comerciais,  supermercados,  hipermercados,

edifícios, garagens, aeroportos, rodoviárias e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13  de  dezembro  de  2011,  foi  o  projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte para receber parecer.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinado preliminarmente quanto

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

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

Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar os estabelecimentos nela mencionados

que ofereçam vagas de estacionamento aos seus usuários mediante remuneração a

utilizar  identificador  eletrônico  informando  ao  consumidor  o  número  de  vagas

disponíveis.

Não  obstante  a  relevância  da  proposta,  deparamo-nos  com óbices de  natureza

constitucional à normal tramitação do projeto, conforme veremos mais adiante.

O sistema de distribuição de competência legislativa, previsto na Constituição da

República, é consectário da própria Federação, a qual detém, em sua composição, a

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme previsto na Carta da
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República.

Desse modo, é atribuída a cada ente que faz parte da Federação competência para

a  edição  das  leis  sobre  as  matérias  enumeradas  no  art.  22  e  seguintes  da

Constituição Federal.

A fixação  das  regras  de  licenciamento  e  funcionamento  das  rodoviárias  e  dos

estabelecimentos  comerciais  em  geral,  conforme  ocorre  no  caso  em  análise,

encontra-se  entre  as  atribuições  do  município,  a  quem  compete  dispor  sobre

questões de interesse local.

Vejamos,  relacionada a esse aspecto,  parte da  decisão proferida pelo Supremo

Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 682693, decisão publicada no  Diário

da Justiça de 25 de junho de 2008:

“Agravo  de  Instrumento.  Competência  municipal.  Assunto  de  interesse  local.

Limitação do horário de funcionamento das farmácias. Lei Municipal N. 8.794/1978.

Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Agravo  ao  qual  se  nega  seguimento.  Relatório  1.  Agravo  de  instrumento  contra

decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc.

III, alínea a, da Constituição da República. 2. O recurso inadmitido tem como objeto o

seguinte  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo:  'Mandado  de  Segurança.

Farmácia  estabelecida  no  Município  da  Capital.  Objetivo  de  funcionamento  aos

sábados,  domingos  e  feriados,  no  horário  das  8  às  22  horas.  Inadmissibilidade.

Competência do Município em disciplinar o comércio local. Súmula 419 do Supremo

Tribunal Federal. Apelação da impetrante desprovida' (fl. 60)”.

Em seu voto, o desembargador relator salientou: "É indiscutível a competência do

Município para organizar o funcionamento do comércio dentro de sua base territorial,

o que afasta qualquer dúvida a respeito da legalidade ou inconstitucionalidade das

Leis Municipais nºs 8.794/78, 11.949/95, sem que se possa falar  em violação aos

artigos 5º, inciso XIII, 170, incisos IV e V, 174 da Constituição da República".

Matérias dessa natureza encontram-se, via de regra, insertas na lei que rege o uso

e a ocupação do solo  urbano,  editada pela  câmara  municipal  de  cada município

componente da Federação.

Por  outro  lado,  as  questões  relativas  ao  funcionamento  dos  aeroportos  são  de
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competência federal e estão sob a égide da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac

-, criada pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que recebeu delegação da

União  para  regular  e  fiscalizar  as  atividades  de  aviação  civil  e  de  infraestrutura

aeronáutica e aeroportuária.

Vejamos o que dispõe o art. 2º da norma anteriormente cogitada, o que está em

consonância com os argumentos então expendidos: “Art. 2º Compete à União, por

intermédio  da  ANAC  e  nos  termos  das  políticas  estabelecidas  pelos  Poderes

Executivo  e  Legislativo,  regular  e  fiscalizar  as  atividades  de  aviação  civil  e  de

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária”.

Essas são as razões que nos levam a opinar desfavoravelmente ao normal trâmite

da proposição em comento.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.743/2011.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.905/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 187/2012, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 2/3/2012 e distribuída às

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

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

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.905/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao
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Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -  terreno  com  área  de  780m²,  a  ser

desmembrado de imóvel com área de 3.780m², situado no loteamento denominado

Cidade Universitária, Bairro Jardim Morada do Sol, no Município de Montes Claros,

registrado sob o nº 21.800, a fls. 208 do Livro 2-2-AP, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Montes Claros.

O referido bem foi doado ao Estado pelo Município de Montes Claros, em 1991,

para a construção de um prédio escolar. Agora, a administração estadual pretende

transferi-lo  ao  IMA,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, que tem a missão de exercer a defesa sanitária animal e

vegetal,  além  da  inspeção  e  da  fiscalização  de  produtos,  contribuindo  para  a

preservação da saúde e do meio ambiente.

Vale ressaltar que os dados cadastrais do imóvel indicados no art. 1º da proposição

são os que contam da certidão de doação para o Estado, anteriores ao registro atual,

sob o nº 22.422, a fls. 228 do Livro nº 2-2-AQ, no Cartório do Ofício do 2º Registro de

Imóveis da Comarca de Montes Claros.

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 do projeto destina o imóvel à construção da

sede da Coordenadoria Regional do IMA, o que possibilitará a melhoria na prestação

de seus serviços, favorecendo a população regional.

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; e o art. 3º dispõe

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário não houver procedido ao registro do bem.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
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apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao caput

do art. 1º, com o propósito de substituir os dados cadastrais do imóvel pelos atuais e

para adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.905/2012 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  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária - IMA - o imóvel constituído pela área de 780m² (setecentos e oitenta

metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de

imóvel  com  área  de  3.780m²  (três  mil,  setecentos  e  oitenta  metros  quadrados),

situado no loteamento denominado Cidade Universitária,  Bairro Jardim Morada do

Sol, Município de Montes Claros, registrado sob nº 22.422, a fls. 228 do Livro 2-2-AQ,

no Cartório de Ofício do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

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

de Castro - André Quintão - Leonídio Bouças - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.983/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de disponibilização de sistema de conexão aberto de internet sem fio

nos locais que especifica e dá outras providências”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  conclui  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito,
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nos termos do disposto no art.  188,  combinado com o art.  102, inciso XII,  "f",  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  escopo  obrigar  os  shoppings  centers,

hipermercados,  hospitais,  aeroportos,  centros de convenção,  terminais rodoviários,

estádios  de  futebol  e  hotéis  situados  no  Estado a  disponibilizar  gratuitamente  ao

público sistemas de conexão abertos de internet sem fio de alta velocidade em todas

as suas dependências. Tal medida permitirá que os cidadãos possam acessar a rede

mundial de computadores, possibilitando mais conforto e bem-estar à população.

Em sua análise,  a Comissão de Constituição e Justiça  não vislumbrou óbice  à

tramitação do projeto, considerando que a Constituição Federal erigiu a defesa do

consumidor como norma de direito fundamental, nos termos do art. 5º, XXXII. Assim,

relevantes alterações na relação entre o direito público e privado foram alcançados,

tornando-se expressa a intervenção estatal na autonomia da vontade privada.

A comissão jurídica ressaltou ainda que a internet é uma rede que integra diferentes

modalidades de serviço e funciona como um espaço de convergências de distintas

perspectivas sociais, culturais, políticas e econômicas. Sendo assim, houve por bem

apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  a fim  de determinar  a gratuidade da prestação de

serviço  de  acesso  à  internet  sem  fio  nas  dependências  dos  estabelecimentos

privados e de todos os prédios dos órgãos e das entidades da administração pública

estadual que possuem rede Wi-Fi.

Vale esclarecer que tal substitutivo determina que o descumprimento de tal norma

sujeitará o estabelecimento infrator a multa no valor de 400 Ufemgs, majorada em

100% no caso de reincidência. Além disso, concede o prazo de 180 dias para que os

estabelecimentos possam cumprir o disposto na lei.

É de conhecimento geral que muitos locais, como  shoppings,  aeroportos, hotéis,

restaurantes e bibliotecas, já disponibilizam redes sem fio para conexão gratuita à

internet. Contudo, esse serviço ainda não está disponibilizado de forma gratuita ao

público por todos os estabelecimentos que já o possuem.

Uma rede sem fio, ou de comunicação sem fio, refere-se a uma passagem aérea

sem a necessidade do uso de cabos, sejam eles telefônicos, coaxiais ou ópticos, por
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meio de equipamentos que usam radiofrequência ou comunicação via infravermelho.

É conhecido também pelo anglicismo  wireless ou pelo termo Wi-Fi.  Seu uso mais

comum  é em redes  de computadores,  servindo  como meio  de  acesso à  internet

através de locais remotos como um escritório, um hotel, uma biblioteca, um bar, um

aeroporto,  um parque ou até  mesmo em casa;  ou seja,  tanto  em locais  privados

quanto públicos.

Um número cada vez maior de cidades usa essa tecnologia para fornecer acesso a

baixo custo à internet aos seus moradores e, no futuro próximo, a conexão sem fio

pode se tornar tão difundida que você vai poder acessar a internet em qualquer lugar

e  a  qualquer  momento,  sem  usar  fios.  Além  de  baratas,  as  redes  sem  fio  são

discretas e fáceis de construir.

O termo Wi-Fi  é uma marca registrada da Wi-Fi  Alliance,  utilizada por  produtos

certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios. Para se ter

acesso à internet através de sua rede, deve-se usar dispositivo móvel (computador

portátil,  tablet, PC ou PDA) com capacidade de comunicação sem fio e estar no raio

de ação ou área de abrangência de um ponto de acesso, normalmente conhecido por

hotspot, ou local público, onde opere rede sem fios.

Além dos argumentos relatados, em favor da proposição, esta relatoria expressa o

entendimento  de  que  os  estabelecimentos  privados  e  os  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual, os quais estarão sujeitos à obrigação de disponibilizar

gratuitamente ao público o serviço gratuito de conexão à internet sem fio, nos termos

do  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1,  poderão  estabelecer  parceria  com  as  empresas

concessionárias de serviços de telecomunicação ou outras empresas privadas,  de

modo a lhes possibilitar um recurso de divulgação de seus produtos nas páginas de

acesso à internet por meio das respectivas redes sem fio.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.983/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente e relator - Deiró Marra - Juarez Távora.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.075/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 16/5/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 4/6/2013, esta relatoria solicitou, nos termos do art. 301 do Regimento Interno,

fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e sobre

possíveis óbices à transferência de domínio pretendida.

Vencido o prazo previsto no citado artigo sem que a resposta fosse encaminhada a

esta Casa, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.075/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Coluna o imóvel  com área de 2.000m², situado nesse Município,

registrado sob o nº 9.456, a fls. 291 do Livro 3-E, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de São João Evangelista.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  impõe,  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 a referida área

será  utilizada pela  administração pública municipal  para a  construção de unidade

básica  de  saúde,  instalação  de  apoio  operacional  da  prefeitura  e  realização  de

atividades de interesse social da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel reverterá ao
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patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao art.  1º  do  projeto,  com a finalidade de esclarecer  que a  área do imóvel  é  de

2.000m² e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.075/2013 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 Coluna imóvel

com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  nesse  Município,

registrado sob o nº  9.456,  a fls.  291 do Livro nº  3-E,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de São João Evangelista.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.544/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em epígrafe objetiva alterar 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/9/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.544/2013 visa alterar o disposto no art. 3º e no caput do art. 4º

da Lei nº 16.197, de 2006, que criou a Área de Proteção Ambiental - APA - de Vargem

das  Flores,  nos  Municípios  de  Betim  e  Contagem,  objetivando,  respectivamente,

instituir  conselho  consultivo  para  a  APA,  bem  como  averbar  a  competência  da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto ao

exercício de fiscalização da APA.

O deputado afirma que a alteração do art. 3º objetiva possibilitar que a APA Vargem

das Flores “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”. Além disso, segundo o proponente, objetiva-se adequar o disposto no

caput do art. 4º da referida norma à Lei Delegada nº 180, de 2011, que transferiu à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o exercício

do poder de polícia administrativa.

A matéria constante na proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República, e

na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado, que a matéria em

questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer  respeito  à

conservação  da  natureza,  à  defesa  dos  recursos  naturais,  à  proteção  do  meio

ambiente e ao controle da poluição.

Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à

União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes e

dos  parâmetros  fixados  em lei  federal  (§§ 1º  e  2º  do  art.  24  da  Constituição da

República).

Atualmente, encontra-se em vigor a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000,

que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui

o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  e  dá  outras
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providências.  A  área  de  proteção  ambiental  -  APA  -,  integrante  do  Grupo  das

Unidades de Uso Sustentável, “é uma área em geral extensa, com um certo grau de

ocupação  humana,  dotada  de  atributos  abióticos,  bióticos,  estéticos  ou  culturais

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”

(caput do art. 15).

Segundo o disposto no § 5º do art. 15 da referida lei, a “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, conforme se dispuser no regulamento desta Lei”. Por

sua vez, o Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a lei

em referência,  prevê que “as  categorias  de  unidade de conservação poderão ter,

conforme a Lei  nº  9.985,  de 2000,  conselho consultivo ou deliberativo,  que serão

presididos  pelo  chefe  da  unidade  de  conservação,  o  qual  designará  os  demais

conselheiros indicados pelos setores a serem representados.

A primeira alteração proposta substitui, no disposto no art. 3º da Lei nº 16.197, de

2006,  a  expressão  “conselho  normativo  e  deliberativo”  por  “conselho  consultivo”,

mantendo, no texto, a previsão de que a APA Vargem das Flores será composta por

representantes de órgãos públicos das esferas estadual e municipal, de organizações

da sociedade civil e da população residente, com a observância da paridade entre o

poder público e a sociedade civil, atendendo-se, assim, ao disposto no §5º do art. 15,

da Lei Federal nº 9.985, de 2000.

A propósito disso,  a proposição encontra-se  em consonância com o  Decreto nº

38.182, de 29 de julho de 1996, que institui o Sistema de Gestão Colegiada para as

Áreas de Proteção Ambiental - APAs - , administradas pelo Sistema de Meio Ambiente

do Estado de Minas Gerais. Segundo o disposto no art. 3º do referido decreto “as

Áreas de Proteção serão geridas com a participação dos Conselhos Consultivos”.

A segunda altera o disposto no caput do art. 4º da Lei nº 16.197, de 2006, de modo

a transferir a competência pela fiscalização APA Vargem da Flores à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, consoante já previsto no
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art.  199 da Lei  Delegada 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, mantendo a competência do Instituto Estadual de

Florestas  -  IEF  -  quanto  à  implantação,  supervisão  e  administração  da  APA,  em

articulação com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.

De qualquer modo, sob o ponto de vista ambiental, compete à Comissão de Meio

Ambiente avaliar, no momento oportuno, eventuais impactos ambientais decorrentes

da transformação da natureza do conselho, constante no dispositivo que se pretende

alterar com o projeto em questão.

Nesse contexto, por serem pertinentes ao caso, invoca-se o princípio da proibição

de  retrocesso,  o  qual,  no  campo ambiental,  adquire  maior  relevância,  em virtude

principalmente de tratar-se de direito  difuso,  bem como o princípio  da proteção e

preservação  ambientais,  de  tal  modo  que,  segundo  o  disposto  no  art.  225  da

Constituição da República, todos tenham direito ao “meio ambiente ecologicamente

equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à  sadia  qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo

para  as  presentes  e  futuras  gerações”.  Sobre  esse  ponto,  Paulo  Affonso  Leme

Machado,  referindo-se  ao  princípio  do  acesso  equitativo  aos  recursos  naturais,

contextualizado com as futuras gerações, ensina que “a reserva dos bens ambientais,

com a sua não utilização atual, passaria a ser equitativa se fosse demonstrado que

ela estaria sendo feita para evitar o esgotamento dos recursos, com a guarda desse

bens  para  as  gerações  futuras”  (“Direito  ambiental  brasileiro”.  9ª  ed.  revista,

atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45).

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.544/2013.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “contém a Lei Orgânica

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 3, retorna agora o projeto a esta

Comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto 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 Constitucional 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

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”.

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 nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei

de Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
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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  decorrente  da  implementação  da  proposta  será  de  R$  520.457.184,72

(quinhentos e vinte milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e

quatro reais e setenta e dois centavos) 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

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.  Nesse  sentido,  destaca-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
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proventos, entre outras.

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 fortalecer e modernizar a estrutura da Polícia Civil mineira,

bem como de consolidar as demandas apresentadas até então pelo governador do

Estado,  por  parlamentares  e  por  entidades  representativas  da  PCMG,  as  quais

aperfeiçoam  a  proposição  e  valorizam  os  integrantes  daquela  corporação,

apresentamos,  em 2º  turno,  o  Substitutivo  nº  1,  que,  em  sua essência,  promove

correções de técnica legislativa e incorpora, no mérito, o disposto no Substitutivo nº 2

da  Comissão  de  Administração  Pública,  emendas  aprovadas  na  Comissão  de

Segurança Pública e o constante no Substitutivo nº 3 aprovado por esta comissão.

O  referido  substitutivo,  além  de  consolidar  em  um  único  texto  as  alterações

apresentadas pelas comissões que antecederam a esta e as sugestões de entidades

representativas das classes das carreiras policiais, 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

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; garante a contagem
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do  tempo  de  suspensão,  na  hipótese  de  suspensão  disciplinar  ou  reabilitação,

quando absolvido, para fins de progressão e promoção.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

23/2012, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido

no 1° turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

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
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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;

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.
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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

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
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unidade da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e

apreensão,  de  interceptação  de  dados  e  de  comunicações,  em  sistemas  de

informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal,  na forma prevista na

legislação processual penal;

VIII  -  a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único - No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia, com

sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da

autoria,  materialidade,  motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos  policiais e

outros procedimentos.

Art. 11 - A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de

Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único  -  Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art. 12 - São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art. 13 - Os policiais civis terão carteira funcional, 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.
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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;

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
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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;

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
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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 Informações e Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1°  -  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

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;
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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  Informações  e

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.

§  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
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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.

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 Informações e 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
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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;

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;
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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.

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;
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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 Informações e 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

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;
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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

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;
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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.

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
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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

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  ou

transferência 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;



1515
____________________________________________________________________________

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-

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
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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:

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
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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

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
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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

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
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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;

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
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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

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
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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

contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia da Polícia Civil.

Seção V

Da Superintendência de Informações e Inteligência Policial

Art.  39  -  A  Superintendência  de  Informações  e  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;
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IV - dirigir as atividades de estatística, telecomunicações e informática no âmbito da

PCMG;

V - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG;

VI - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VII - disponibilizar para os Delegados de Polícia informações que possam subsidiar

investigações criminais;

VIII  -  ter acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil e criminal, de

registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária;

IX - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza, 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



1523
____________________________________________________________________________

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;

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.
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§  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

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
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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

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,



1526
____________________________________________________________________________

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

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
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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:

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.
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§ 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.

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;
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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

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;
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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;

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
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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

irmãos com comprovada 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.

§ 4°  -  Na hipótese  do  inciso  V do  caput,  poderá  ocorrer,  além da  remoção,  a

transferência do policial civil para unidade ou órgão da PCMG diverso daquele em
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que se encontra lotado, dentro do mesmo município.

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 ou transferência, 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.

§ 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:
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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

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;
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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

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.
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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

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
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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

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.
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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

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
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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;

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
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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

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
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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;

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;
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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

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
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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

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
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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

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 de remuneração das carreiras a que se
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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:

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
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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;

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.
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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 nas carreiras de

Escrivão de Polícia, de Investigador de Polícia e de 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.

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
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suas atribuições;

V - presteza e segurança na atuação profissional;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII  -  publicação  de  livros,  teses,  estudos  e  artigos,  premiação,  concessões  de

comendas, títulos e condecorações;

VIII - contribuição para a melhoria dos serviços da instituição;

IX - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo;

X - frequência e a avaliação em cursos promovidos pela PCMG.

Art.  88  -  O  policial  civil,  no  período  do  estágio  probatório,  será  avaliado  por

comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho composta 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

carreira superior àquele em 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.
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§ 1° - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.

§ 2° - Quando o Conselho Superior da 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:

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;
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III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível hierárquico da carreira a que pertence;

IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e ter se beneficiado da

faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado.

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

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;



1550
____________________________________________________________________________

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 de 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
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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 no nível;

III - o maior tempo de serviço na carreira;

IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público;

VI - o policial civil de maior idade.

Art.  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
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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.

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
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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

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.
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§ 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

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.
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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 Substituto 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

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,
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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

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 - Aplica-se ao cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil a

ressalva constante 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.



1557
____________________________________________________________________________

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 I;

V - três mil quatrocentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo da carreira

de Investigador de Polícia I .

§ 1º - 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.

§ 2º - Serão transformados, com a vacância, os cargos de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I e os cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de

Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia I.

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
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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;

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.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Romel Anízio -
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Duarte Bechir.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 23.10.2013.

I.5.2 - Investigador de Polícia II
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Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia II foi publicada no Diário do

Legislativo, de 23.10.2013.

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

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;
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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.

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
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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 escrita do Delegado de Polícia competente;

j) lavrar ou orientar a lavratura dos termos de abertura e encerramento dos livros

cartorários, bem como sua escrituração;

k) dar vista dos autos dos procedimentos de polícia judiciária às partes, advogados,

procuradores  e  autoridades  competentes,  quando  autorizado  pelo  Delegado  de

Polícia presidente dos feitos;
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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.

- 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

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
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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;

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

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
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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

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;
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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 n° , 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 quadro contendo o Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de

Efetivação pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001, foi publicado

no Diário do Legislativo, de 23.10.2013.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2013

(Redação do Vencido)

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:
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TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG -, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das

carreiras policiais civis.

Art. 2° - A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da

justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania,

da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no

território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição Estadual, dentre

outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;

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.
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Art. 4° - Além dos princípios referidos no art. 3°, orientam a investigação criminal e o

exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a

finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a

oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX -  a busca da eficiência na investigação criminal  e a repressão das infrações

penais e dos atos infracionais.

Art. 5° - À PCMG é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe,

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:
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I - a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e

de circunstâncias da infração penal;

II  -  a  articulação  ordenada  dos  atos  notariais  do  inquérito  policial  e  demais

procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;

III - a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Art. 8° - A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos

infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção

de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida

social.

Art. 9° - A função de polícia judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema

de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros

e fiscalização de natureza regulamentar.

Art. 10 - A função de polícia judiciária compreende:

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
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outros procedimentos.

Art. 11 - A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de

Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único  -  Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art. 12 - São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art. 13 - Os policiais civis terão carteira funcional, 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;
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III  -  representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  Delegado  de  Polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  bem  como  responsabilizar-se  pelos

procedimentos  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de  infrações

atribuídas a seus servidores;

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
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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;

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;
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e) Superintendência de Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1°  -  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

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
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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.

§  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.
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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.

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



1576
____________________________________________________________________________

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;

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
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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.

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:
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I  - conhecer, fomentar e manifestar-se sobre propostas de programas, projetos e

ações da PCMG;

II - deliberar sobre o planejamento estratégico e subsidiar a proposta orçamentária

anual da PCMG;

III - examinar ou elaborar atos normativos pertinentes ao serviço policial civil;

IV  -  deliberar  sobre  a localização de unidades da PCMG e sobre  o quadro  de

distribuição de pessoal da PCMG;

V - estudar e propor inovações visando à eficiência da atividade policial civil;

VI  -  propor  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.
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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

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.
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Subseção III

Da Câmara de Planejamento e Orçamento

Art.  31  -  À  Câmara  de  Planejamento  e  Orçamento,  composta  na  forma  do

regimento, competirá examinar e subsidiar a formulação da proposta orçamentária da

PCMG, propor a priorização de programas, projetos e ações da PCMG e acompanhar

a execução do orçamento da PCMG.

Seção IV

Da Corregedoria-Geral de Polícia Civil

Art.  32  -  A Corregedoria-Geral  de Polícia  Civil  é  órgão orientador,  fiscalizador  e

correicional das atividades funcionais e de conduta 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
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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

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
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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-

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;
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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:

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;
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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

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
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executivo de trânsito do Estado, tem por finalidade dirigir as atividades e serviços

relativos  ao  registro  e  ao  licenciamento  de  veículo  automotor  e  à  habilitação  de

condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II - planejar, executar, coordenar, normatizar, orientar, controlar, fiscalizar e avaliar

as ações e atividades pertinentes ao serviço público de trânsito que envolvam:

a) a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor;

b) a infração e o controle relacionados ao condutor de veículo automotor;

c) a vistoria, o registro, o emplacamento, o controle e o licenciamento de veículo

automotor;

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;
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VII -  coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e

suas causas;

VIII - realizar investigação criminal e exercer a função de polícia judiciária no âmbito

de sua atuação;

IX - subsidiar o planejamento, a organização, a manutenção, o gerenciamento e a

supervisão da Escola Pública de Trânsito de Minas Gerais;

X  -  gerenciar  os  bancos  de  dados  sob  sua  responsabilidade  e  assegurar  a

disponibilidade de informações e de acesso a dados para suporte às ações de caráter

investigativo para a promoção da segurança pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio;

XI  -  coordenar,  no  âmbito  do  Estado,  os  registros  nacionais  de  condutores

habilitados, de veículos, de infrações, de acidentes e estatísticas, de motores, dentre

outros;

XII  -  articular-se  com  os  órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  o

cumprimento das normas de trânsito no Estado;

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
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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

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
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cumprimento de solicitações de captura de pessoas com ordem de prisão e oferecer

suporte para a realização de diligências promovidas por policiais de outros entes da

Federação, por meio da Polinter;

X -  receber,  recolher e custodiar o policial  civil  da ativa ou aposentado, mesmo

aquele  que tenha  sido  demitido  do  cargo ou tenha  cassada a  aposentadoria  em

virtude  de  condenação,  submetido  a  procedimento  de  natureza  judicial  ou

contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia do Policial Civil.

Seção V

Da Superintendência de Inteligência Policial

Art. 39 - A Superintendência de Inteligência Policial tem por finalidade coordenar e

executar as atividades de gestão de inteligência, por meio da captação, análise e

difusão de dados, informações e conhecimentos, competindo-lhe:

I  -  organizar,  dirigir,  executar,  orientar,  supervisionar,  normatizar  e  integrar  as

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
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realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza, 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
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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;

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
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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

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
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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

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
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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

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;
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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:

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
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II  -  perceberá  a  remuneração  integral  atribuída  ao  cargo,  quando  permitido  o

exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.

§ 3° - É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4° - O afastamento a que se refere o caput compete ao Chefe da PCMG.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Seção I

Dos Direitos dos 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
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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

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;
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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

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
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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

irmãos com 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
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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.

§ 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
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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

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.



1601
____________________________________________________________________________

§ 1° - A licença concedida dentro do prazo de sessenta dias do término da anterior é

considerada prorrogação.

§ 2° - O policial civil que, no curso de doze meses imediatamente anteriores ao

requerimento  de  nova  licença,  houver  se  licenciado  por  período  contínuo  ou

descontínuo de três meses deverá submeter-se à verificação de invalidez.

§  3°  -  Declarada  a  incapacidade  definitiva  para  o  serviço,  o  policial  civil  será

afastado  de  suas  funções  e  aposentado,  ou,  se  considerado  apto,  reassumirá  o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art. 63 - O policial civil acometido de doença grave definida em portaria ministerial

ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com  vencimento  ou

remuneração integral e demais vantagens.

Parágrafo único - Para verificação da doença referida no caput, a inspeção médica

será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial, composta de três membros.

Art. 64 - A licença será convertida em aposentadoria, antes do prazo estabelecido

de  dois  anos  ininterruptos,  quando  assim  opinar  a  junta  médica,  por  considerar

definitiva para o serviço público a invalidez do policial civil.

Art. 65 - A licença por motivo de doença em pessoa da família, 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
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anos, observado o seguinte:

I - configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione, mediata

ou imediatamente, com as funções exercidas;

II - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no

exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;

III  -  caso  o  acidentado  em  serviço  necessite  de  tratamento  especializado

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
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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

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
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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

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
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não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço.

Art. 72 - O policial civil  será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das

carreiras a que se refere o art. 76.

§ 1° - Considera-se no efetivo exercício dos cargos das carreiras 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),
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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

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.
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TÍTULO IV

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76 - As carreiras policiais civis são as seguintes:

I - Delegado de Polícia;

II - Escrivão de Polícia;

III - Investigador de Polícia;

IV - Médico-Legista;

V - Perito Criminal.

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
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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

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;
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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

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
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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

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.
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§ 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:

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
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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;

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
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verificação  das  seguintes  ocorrências,  mediante  investigação  social,  assegurada

ampla defesa:

I - a constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado;

II - o envolvimento em fato que o comprometa moral ou profissionalmente;

III - o registro de antecedentes criminais, a demissão de outra instituição policial,

bem como a omissão desses dados na ficha de informações destinada à investigação

social.

CAPÍTULO III

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 87 - O policial civil submeter-se-á a estágio probatório, pelo prazo de três anos,

a partir do ato da posse, durante o qual será avaliada, em caráter permanente, 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
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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

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.
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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:

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.
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§ 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

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.
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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

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
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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;

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.
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§ 5° - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na

forma de quinquênio ou trintenário, não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do

vencimento básico do policial civil.

§  6°  -  O policial  civil  poderá  utilizar,  para  fins  de  aquisição do ADE,  o  período

anterior  à  sua  opção  por  esse  adicional,  que  será  considerado  de  resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 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
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adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de AEDs e ADIs

com resultado satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

caput.

§ 2° - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 3° - O policial civil que não for avaliado, por estar totalmente afastado de suas

atividades  por  mais  de  cento  e  vinte  dias,  devido  a  problemas  de  saúde,  terá  o

resultado de sua AED ou ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar

essa situação.

§ 4° - Se o afastamento previsto no § 3° for decorrente de acidente de serviço ou de

doença profissional, o policial civil estável 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);
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II - para vinte e nove ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 66% (sessenta e

seis por cento);

III - para vinte e oito ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 62% (sessenta e

dois por cento);

IV - para vinte e sete ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 58% (cinquenta e

oito por cento);

V - para vinte e seis ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§  1°  -  O  valor  do  ADE  a  ser  incorporado  aos  proventos  do  policial  civil  será

calculado por meio da multiplicação do percentual definido nos incisos I a V do caput

pela  centésima  parte  do  resultado  da  média  aritmética  simples  dos  resultados

satisfatórios obtidos nas ADIs e AEDs durante a carreira.

§ 2° - Para fins de incorporação aos proventos do policial civil que não alcançar o

número de resultados satisfatórios definido nos incisos do caput, o valor do ADE será

calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE percebidas

anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  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
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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

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
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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

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:
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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.

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.
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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;

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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 23.10.2013.
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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 23.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 23.10.2013.

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 23.10.2013.

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;
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f) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante delito, de

termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de oitivas e demais atos e

procedimentos de natureza investigativa, penal ou administrativa;

g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e

de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

l)  manter  atualizadas,  nos  sistemas  utilizados  pela  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;
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p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás

de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para Delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.

II.2 - 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
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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

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.
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- 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

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;

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
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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

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
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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

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)
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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

23.10.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem nº  392/2013,  o projeto  de  lei  complementar  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, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da

matéria na forma original.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna, agora, o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende alterar as Leis Complementares nºs 64, de 2002,

e 100, de 2007, para incluir, no Conselho de Administração, 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.
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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 composto por

segurados 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.

A proposição visa alterar a estrutura administrativa superior do Funpemg, com a

modificação do número de integrantes do Conselho de Administração e do Conselho

Fiscal do fundo, para 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.

Além disso,  o projeto altera a Lei  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. Conforme a modificação pretendida, o defensor

público-geral  comporia  também  esse  conselho,  cujos  membros  passariam  a  ter

suplentes para substituí-los eventualmente.

O projeto  foi  amplamente discutido  em 1º turno.  A Comissão de Constituição e

Justiça entendeu que ele atende às regras de iniciativa e que a matéria se insere na

competência  legislativa  estadual.  Esta  comissão,  por  sua  vez,  ao  analisar  a

proposição em 1º turno, entendeu ser meritória a proposta.

Como  já  mencionado  em  1º  turno,  concordamos  com  a  necessidade  de

representação da Defensoria Pública nos referidos conselhos,  por entender que o
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referido  órgão  tem  muito  a  contribuir  com  a  administração  do  regime próprio  de

previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Sendo  assim,  no  que  é  próprio  desta  comissão,  verificamos  que  não  há

impedimento à tramitação da matéria em estudo.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 37/2013, no 2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Inácio Franco, presidente - Leonardo Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria 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.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  retorna  a  matéria  a  esta

comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado

com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar a estrutura de cargos na Secretaria do Tribunal

de  Justiça  e  da  Justiça  de  Primeira  Instância  do  Estado  criando  1.200  cargos,

distribuídos em 100 cargos de Oficial Judiciário e 1.100 cargos de Oficial de Apoio

Judicial, a serem providos na classe inicial de cada carreira. O projeto cria 15 cargos

de recrutamento limitado distribuídos em 1 cargo de Diretor Executivo, 1 de Assessor

Jurídico da 3ª Vice-Presidência, 2 de Assessor Jurídico II, 2 de Assessor Técnico II, 2

de Gerente  e 7 de Coordenador  de Área.  Cria  também 1 cargo de recrutamento

amplo  de  Assessor  Técnico  Especializado  e  transforma  em  cargos  de  Assessor

Jurídico  II,  de  recrutamento  limitado,  5  cargos  de  Gerente,  igualmente  de
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recrutamento limitado.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, o qual adequou a

proposição  à  técnica  legislativa  e  corrigiu  o  quantitativo  dos  cargos  de  Assessor

Jurídico II e de Gerente no anexo que acompanha o projeto.

No que concerne à análise desta comissão, destaca-se que a implementação da

medida proposta implica aumento de despesas com pessoal para o erário. Conforme

o ofício encaminhado pelo Tribunal de Justiça, o impacto financeiro para o ano de

2013 corresponde a R$10.891.595,00 (dez milhões oitocentos e noventa e um mil

quinhentos e noventa e cinco reais). A medida cumpre as condições constitucionais e

os limites legais da despesa com pessoal. 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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.879/2013, em

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Zé Maia,  presidente  e relator  -  Jayro  Lessa -  Romel  Anízio  -  Ulysses Gomes -

Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

(Redação do Vencido)

Cria  cargos nos quadros de  pessoal  da Secretaria  do Tribunal  de  Justiça e  da

Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados no quadro específico de provimento efetivo do Quadro de

Servidores da Justiça de Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000:

I - cem cargos de Oficial Judiciário;

II - mil e cem cargos de Oficial de Apoio Judicial.

§ 1º - O provimento dos cargos previstos no caput dar-se-á na classe inicial de cada

carreira.
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§ 2º - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a especialidade e a

lotação dos cargos previstos no caput, na forma do art. 250 da Lei Complementar nº

59, de 18 de janeiro de 2001.

Art. 2º - Ficam transformados, no item II.1 do Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007, em Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L31 a AJ-L35, cinco cargos de Gerente, PJ-

77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, código dos cargos GE-L38,

GE-L39, GE-L40, GE-L41 e GE-L42.

Art.  3º  -  Ficam  criados  no Quadro  de  Cargos  de Provimento  em  Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de

2007:

I - um cargo de Diretor Executivo, PJ-85, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-DAS-01, código do cargo DE-L8;

II - um cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência, PJ-85, de recrutamento

limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AG-L1;

III - um cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85, de recrutamento amplo,

código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AI-A1;

IV - dois cargos de Assessor Técnico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AT-L16 e AT-L17;

V - dois cargos de Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L36 e AJ-L37;

VI - dois cargos de Gerente, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05, código dos cargos GE-L38 e GE-L39;

VII - sete cargos de Coordenador de Área, PJ-69, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-CAI-01, código dos cargos CA-L89 a CA-L95.

Parágrafo único -  O Tribunal  de Justiça,  no prazo de noventa dias contados da

publicação desta lei,  fará a lotação dos cargos de que trata este artigo,  mediante

resolução.

Art. 4º - Em decorrência do disposto nos arts. 2º e 3º, os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações constantes no Anexo

desta lei.
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Art. 5º - O provimento dos cargos de que trata esta lei fica condicionado:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 4º da Lei nº ..., de ... de ... de 2013)

"ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento  Superior  (TJ-DAS)  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

23.10.2013.

II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

*  -  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do  Grupo  de  Chefia  e

Assessoramento  Intermediário  (TJ-CAI)  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

23.10.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa  o

percentual,  relativo  ao  ano  de  2013,  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  retorna  a  matéria  a  esta

comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado

com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende fixar o percentual para a revisão anual geral dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público em 6,49%, a serem

aplicados  a  partir  de  1°  de  maio  de  2013 no  valor  dos  multiplicadores a  que se

referem o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31/3/2010.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, o qual corrigiu erro

de remissão do projeto original e atualizou o quadro de multiplicadores da referida

tabela com a aplicação do percentual que se pretende fixar no projeto (6,49%) e os

percentuais relativos às revisões efetuadas em 2011 e 2012 (respectivamente 9,32 e

5,1%), uma vez que, não havendo sido atualizado nas revisões daqueles anos, o

quadro permaneceu com os valores de 2010.

No que concerne à análise desta comissão, destaca-se que a implementação da

medida proposta implica aumento de despesas com pessoal para o erário. Conforme

ofício encaminhado pelo Ministério Público, o impacto financeiro para o ano de 2013

corresponde a R$17.672.281,00 (dezessete milhões seiscentos e setenta e dois mil

duzentos e oitenta e um reais). A medida cumpre as condições constitucionais, sendo

a revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República e

ressalvada  das  disposições  legais  sobre  os  limites  da  despesa  com  pessoal.

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.214/2013, em

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Zé Maia,  presidente  e relator  -  Jayro  Lessa -  Romel  Anízio  -  Ulysses Gomes -

Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

(Redação do Vencido)

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado, referente ao ano de 2013.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público, modificado pela Lei nº

18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1º de maio de 2013, em

6,49%  (seis  vírgula  quarenta  e  nove  por  cento),  nos  termos  do  art.  37,  X, da

Constituição da República.

Parágrafo único - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput deste artigo,

o quadro de multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

constante no item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999,

modificado pelo Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  O disposto  nesta  lei  não se  aplica ao  servidor  inativo  cujos  proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

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

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº …, de … de … de … .)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(…)

IV.2 - Multiplicadores

* - A Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos foi publicada no Diário do

Legislativo, de 23.10.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.528/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.528/2011, de autoria do deputado Jayro Lessa, que declara de
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utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município de Itabirito,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.528/2011

Declara de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município

de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com

sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.268/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.268/2012,  de  autoria  do  deputado Delvito  Alves, que dá

denominação à Rodovia LMG-664, 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° 3.268/2012

Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-664,  que  liga  a  MG-181,  no  Município  de

Bonfinópolis de Minas, à LMG-628, no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Ângelo Martins Souto a Rodovia LMG-664, que liga a

MG-181, no Município de Bonfinópolis de Minas, à LMG-628, no Município de Unaí.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.731/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.731/2013, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que dá 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, 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° 3.731/2013

Dá denominação à Rodovia LMG-841, que liga o Distrito de Mercês de Água Limpa,

no Município de São Tiago, ao Município de Nazareno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Geraldo Leopoldo Ribeiro a Rodovia LMG-841, que liga o

Distrito  de  Mercês  de  Água  Limpa,  no  Município  de  São  Tiago,  ao  Município  de

Nazareno.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.901/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.901/2013, de autoria do governador do Estado,  que dá a

denominação  ao  trecho  da  LMG-723  que  liga  o  Município  de  Aricanduva  ao  de

Capelinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.901/2013

Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-723,  que  liga  o  Município  de  Aricanduva  ao

Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Dr. Pedro Vieira a Rodovia LMG-723, que liga o Município

de Aricanduva ao Município de Capelinha.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.115/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.115/2013, de autoria do deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Atlética Itaguarense,  com sede no Município de

Itaguara, 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 4.115/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Itaguarense,  com  sede  no

Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Itaguarense, com

sede no Município de Itaguara.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.315/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  4.315/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor VII

- Consep VII Ipatinga -, 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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.315/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

VII - Consep VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Setor VII - Consep VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.336/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

declara  de  utilidade  pública  o  Esporte  Clube  Itararé,  com  sede  no  Município  de

Tocantins, 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 4.336/2013

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no Município de

Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no

Município de Tocantins.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.345/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.345/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul Futebol Clube, com

sede no Município de Ribeirão das Neves, 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 4.345/2013

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul Futebol Clube,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul

Futebol Clube, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.361/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.361/2013,  de  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro, que

declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Caratinga, 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° 4.361/2013

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Caratinga, com

sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.371/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.371/2013,  de autoria  do deputado  Neilando Pimenta, que

declara de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no

Município de Dores de Guanhães, 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 4.371/2013

Declara de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no
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Município de Dores de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -,

com sede no Município de Dores de Guanhães.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.372/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.372/2013, de autoria do deputado Hélio Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no Município

de Governador Valadares, 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 4.372/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey,

com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.380/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.380/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - A.E.S.E. -, com

sede no Município de Florestal, 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 Nº 4.380/2013

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - Aese

-, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores

da Cedaf - Aese -, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Neider Moreira

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

Correspondência:  Mensagem  nº  542/2013  (encaminhando  o  Veto  Parcial  à

Proposição  de  Lei  nº  21.845),  do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.618 a 4.627/2013 -

Requerimentos  nºs  5.943  a  5.989/2013  -  Requerimentos  da  deputada  Ana  Maria

Resende  e  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Gilberto  Abramo  e  outros  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação  e  de  Transporte  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Durval  Ângelo,  Pompílio  Canavez,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia - Registro de Presença - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Presidente (2) - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  da  deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  deputados  Sargento

Rodrigues  e  Gilberto  Abramo  e  outros;  deferimento  -  Registro  de  Presença  -

Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Questão  de  ordem;  chamada  para

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

trabalhos - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do deputado

Sávio  Souza  Cruz;  aprovação;  verificação  de votação;  ratificação  da aprovação -

Requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação  da  rejeição  -  Requerimento  do  deputado  Rômulo  Viegas;  aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade do requerimento do

deputado Gilberto Abramo - Questão de ordem - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei  Complementar  nº  23/2012;  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;

deferimento;  requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir;  votação  do  requerimento;

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

aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 2, 3, 5, 6,
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8 a 12, 14 a 20, 22, 27 e 43; votação nominal das Emendas nºs 1, 4, 7, 13, 21, 23 a

26, 28, 29 a 31, 33 a 42, 44 a 47, 49, 51 e 54; rejeição; requerimento do deputado

Gilberto  Abramo;  indeferimento;  votação  nominal  da  Emenda  nº  32;  discurso  do

deputado Rogério Correia; rejeição; votação nominal da Emenda nº 48; discurso do

deputado Sargento Rodrigues; rejeição; votação nominal da Emenda nº 50; discurso

do deputado Durval Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº 52; discurso do

deputado Durval Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº 53; discurso do

deputado Cabo Júlio; rejeição; questão de ordem; votação nominal da Emenda nº 55;

discurso do deputado Rogério Correia; rejeição; declaração de voto - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 30/2012; discurso do deputado Sargento

Rodrigues;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda;  aprovação;

prejudicialidade da Emenda nº 1; Declaração de Voto - Votação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 4.260/2013; aprovação; declarações de voto - Votação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 4.353/2013; discursos dos deputados Gilberto Abramo e

Rogério  Correia;  votação  nominal  do  projeto;  aprovação;  declaração  de  voto  -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.354/2013; votação nominal do projeto,

salvo emenda; discurso do deputado Gilberto Abramo; aprovação; votação nominal

da Emenda nº 1; aprovação; declaração de voto - Prorrogação da Reunião - Votação,

em 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº  3.879/2013;  discursos dos deputados Sargento

Rodrigues, Durval Ângelo e Rogério Correia; votação nominal do Substitutivo nº 1,

salvo  emendas;  aprovação;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  1  a  3;  rejeição;

Declaração  de  Voto  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.214/2013;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declaração de voto - Acordo de Líderes;

Decisão da Presidência - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

37/2013; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos
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Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Deiró Marra -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio de Castro -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu

- Neilando Pimenta - 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 Ivair Nogueira) - Às 14h9min, 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 Bosco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 542/2013*

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  inconstitucionalidade  e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 21.845, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Instadas  a  se  manifestarem,  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
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Desenvolvimento  Sustentável  e a  Secretaria  de Estado de Fazenda sugeriram os

seguintes vetos:

Primeiro Veto: § 3º do art. 12

“Art. 12 - (...)

§  3º  -  A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente

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.”

Razões do Veto:

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

observa que, “no que concerne à segunda hipótese [protetoras de veredas, 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],

verifica-se que o dispositivo não está bem colocado pois ele acaba por não fazer

restrição ao caput, bem como trata acesso à água e dessedentação de animais como

hipótese adicional, sendo que podem inserir-se no conceito de atividades eventuais

ou de baixo impacto ambiental. Ou seja, em comparação ao caput não há qualquer

restrição para supressão de vegetação nativa em APP protetora de veredas”.

Constata-se que o caput do art. 12 trata de intervenções em Área de Preservação

Permanente (APP).  Tais intervenções são previstas  em sentido amplo e abarcam,

portanto, diversas situações de interferência no meio ambiente, inclusive a supressão.

As observações apresentadas pela SEMAD atestam, contudo, que o § 3º do art. 12

se  refere  a  diversas  hipóteses  de  supressão  de  vegetação  nativa  em  áreas  de

vereda, silenciando-se quanto às possibilidades de intervenção com supressão nesse

tipo de vegetação, como, por exemplo, nos casos de utilidade pública.

Essa omissão legislativa poderia, a contrário senso, permitir ainda que as áreas de

vereda fossem submetidas a outras formas de intervenção além da supressão, já que

esta é a única hipótese de interferência regulada no dispositivo em análise, tornando,

pois,  vulnerável  a  proteção  daquele  meio  ambiente,  que  é  constitucionalmente

assegurada pelo § 7º do art. 214 da Constituição do Estado.

Nesses termos, o § 3º do art. 12, além de inconstitucional, é contrário ao interesse
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público, razões que motivam o seu veto.

Segundo Veto: § 1º e § 2º do art. 123

“Art. 123 - (...)

§ 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.”

Razões do Veto:

A SEMAD, em sua manifestação,  atesta que “ao se definir  a regra de transição

[prevista nos §§ 1º e 2º do art. 123], retiram-se do ordenamento restrições ambientais

acarretando  possibilidades  de  supressão  sem  o  devido  fundamento  técnico,  que

apenas será obtido com a redefinição oportuna do citado Atlas”.

Informo que a revogação da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, prevista no art.

126  da  Proposição,  poderá  ensejar,  de  início,  uma  aparente  lacuna  no  sistema

jurídico estadual de proteção do meio ambiente.

A  possibilidade  de  anomia  faz  com  que  a  Proposição  estabeleça  regras  de

transição.  Porém,  tais  regras,  quando  comparadas  à  lei  que  ora  se  revoga,  são

insuficientes  para  garantir,  na  sua  máxima  eficácia,  a  proteção  das  áreas  de

importância biológica extrema e especial.

Logo, e até que se edite a revisão do Atlas referido no caput, a necessidade de se

garantir a melhor proteção das referidas áreas, em razão de suas particularidades

ambientais, possibilitam, no âmbito do Estado, a aplicação provisória das normas da

legislação federal, em matéria ambiental, nos termos dos incisos VI e VII e §§ 1º e 2º
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do art. 24 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim,  como  as  normas  de  transição  são  menos  protetivas  das  áreas  de

importância biológica extrema e especial, os vetos aos § 1º e § 2º do art. 123 se

justificam pela contrariedade ao interesse público.

Terceiro Veto: art. 125

“Art. 125 - O caput do inciso I e os incisos II e III 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 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

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’.”

Razões do Veto:

A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - ressalta que “(...) tal alteração [referente
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às parcelas  de repasse do ICMS],  neste momento, representa grande impacto no

orçamento dos municípios que tiverem seus índices de repasse reduzidos, visto que

tais recursos, baseados nos atuais percentuais de distribuição, já constam de seus

orçamentos  e  alterá-los,  neste  momento,  acarretaria  distorções  ao  planejamento

municipal. (...)

Agrava tal situação o fato de que vários municípios apresentam um significativo

grau  de  dependência  financeira  em  relação  às  transferências  constitucionais

provenientes do Estado.

Assim,  reputamos  ser  inconveniente  e  inoportuno  alterar  os  mencionados

percentuais de distribuição do ICMS entre os municípios, neste momento, devido à

inexistência de medidas alternativas de compensação dessa perda de receita que

possam ser implementadas em tempo hábil para o início do exercício vindouro, em

razão dos princípios constitucionais da anterioridade e noventena”.

Primeiramente,  reafirmo  que  é  do  Estado a  competência  para  modificação  dos

percentuais de distribuição da cota-parte do ICMS aos municípios. Todavia, há que se

respeitar a segurança jurídica dos municípios na administração do seu orçamento, em

cumprimento ao princípio do planejamento da Administração Pública e às diretrizes

da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  tendo em vista que já contavam com repasse

correspondente ao valor previsto na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009.

Esclareço que o princípio constitucional da anterioridade da norma tributária  e a

regra do prazo de noventa dias (noventena) - previstos, respectivamente, nas alíneas

“b” e “c” do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil - postergam a

arrecadação de recursos por parte do Estado. Portanto, qualquer medida mitigatória a

compensar  os  municípios  afetados  pela  alteração  proposta  pelo  art.  125  da

Proposição estaria temporariamente suspensa pela incidência daqueles dispositivos

constitucionais.

Assim, é evidente a contrariedade ao interesse público a justificar o veto ao art. 125.

Em suma, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar o § 3º do

art. 12, os §§ 1º e 2º do art. 123 e o art. 125 da Proposição de Lei nº 21.845.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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 4.618/2013

Determina às empresas que comercializam rodos, vassouras e similares no Estado

a instalação de extensor de cabos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As empresas que comercializam rodos, vassouras e similares no Estado

ficam obrigadas a disponibilizar extensor de cabo para esses produtos.

Art.  2° - A disponibilização a que se refere o art.  1º terá caráter facultativo pelo

prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei  e  caráter

obrigatório após esse período.

Art.  3°  -  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  o  infrator  a  multa  pecuniária

equivalente a vinte salários mínimos, duplicada a cada reincidência.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação, e cabe ao Poder Executivo fiscalizar a sua aplicação.

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O cabo curto de uma vassoura, por exemplo, obriga a pessoa a manter

uma postura muito cansativa, pois a coluna vertebral fica curvada para manipular a

vassoura.

Aumentar  o cabo tornará a postura muito melhor,  contribuindo para a saúde do

consumidor  e  evitando  gastos  públicos  do  Estado  com  problemas  de  saúde  dos

cidadãos, que podem ser facilmente evitados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

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



1657
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 4.619/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto Especializado de

Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto

Especializado de Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação Cultural e do Desporto Especializado de Sete Lagoas -

Adessel -,  com sede no Município de Sete Lagoas, é uma entidade civil  sem fins

lucrativos  que  tem  entre  suas  finalidades  precípuas  o  desenvolvimento  social,

esportivo e cultural.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.620/2013

Declara de utilidade pública a Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede

no Município de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Salinas, com sede no Município de Salinas.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.
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Arlen Santiago

Justificação: A Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede no Município de

Salinas, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidades:

. constituir redes para a formulação de políticas e projetos;

. produzir e distribuir material audiovisual de registro, treinamento e apoio;

. contratar serviços de técnicos, empresas, associações ou instituições;

. editar e distribuir publicações;

. desenvolver trabalhos comunitários, sociais e voluntários;

. promover debates, palestras e seminários. etc.

O  processo  objetivando  à  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados 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 4.621/2013

Dispõe sobre  a  Isenção  do Imposto  sobre  Operações relativas  à  Circulação de

Mercadorias  -  ICMS -  na  aquisição de armas  de fogo de uso (calibre)  permitido,

munições,  fardamento,  colete  à  provas  de balas,  equipamentos  e  apetrechos  por

integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  isentos  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  -  ICMS  -  as  armas  de  fogo  de  uso  (calibre)  permitido,  munições,

fardamento,  colete  à  provas  de  balas,  equipamentos  e  apetrechos  de  fabricação

nacional adquiridas por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública.

Art.  2º  -  A  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de

Mercadorias - ICMS - de que trata o art. 1º desta lei somente poderá ser utilizada no

limite  de  duas  armas  de uso  (calibre)  permitido,  por  cada  integrante  dos  órgãos

estaduais de segurança pública, ressalvados casos de furto ou roubo devidamente
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comprovados em procedimento investigatório oficial.

Art.  3º  -  A  isenção  será  reconhecida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do

Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os

requisitos previstos nesta lei.

§ 1º - A isenção prevista observará os limites da legislação federal e será concedida

aos integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública que usam esses itens

como ferramentas de trabalho, assim como aos inativos e aos aposentados.

Art.  4º  -  A alienação  das  armas  de  fogo  de  uso  (calibre)  permitido,  munições,

fardamento, equipamentos e apetrechos adquiridos nos termos desta lei,  antes de

dois  anos  contados da data  da  sua aquisição,  a  pessoas que não satisfaçam às

condições  e  aos  requisitos  estabelecidos  nesta  lei,  acarretará  o  pagamento  pelo

alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante

ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a

hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei, ainda que pareça conferir privilégio aos integrantes

dos órgãos estaduais de segurança pública, na verdade representa uma forma de o

Estado melhor armar e equipar seus agentes a um custo menor, o que, em última

instância, significa melhor segurança para todos os cidadãos.

Ora, a elevação do custo das armas de fogos e demais aparatos surge, a primeira

vista, como medida inibidora, devido aos altos índices de criminalidade. Entretanto,

não  se  pode  esquecer  que são os  referidos  agentes  que têm a  incumbência  de

proteger a sociedade em face do mau uso e facilidade de acesso às mercadorias em

questão.

Os mencionados funcionários têm por  missão defender  e proteger  a sociedade.

Logo,  não  podem  arcar  com  o  ônus  do  uso  ilegal  desses  equipamentos  e  se

submeter a alta carga tributária incidente sobre esses bens.

Ademais,  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  a  matéria,  em
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consonância  com  o  princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a  organização  do

sistema tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao

crivo desta Casa, por força do disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

As matérias de natureza tributária não estão entre aquelas de iniciativa privativa do

Governador do Estado, do que decorre a conclusão de que não existe nenhum óbice

à inauguração do processo por membro desta Casa.

Deste modo, certo é que a isenção tributária perseguida com esta proposição visa

oportunizar  a  aquisição  de  armas  de  fogo  de  uso  (calibre)  permitido,  no  limite

quantitativo previsto na legislação própria, munições, fardamento, colete à provas de

balas,  equipamentos  e  apetrechos  a  preço compatível,  de  modo  que,  ao  final,  a

segurança de toda comunidade reste resguardada.

Nessa esteira é que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.622/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Círculo  Orquidófilo  de  Itumirim,  com  sede  no

Município de Itumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de Itumirim, com

sede no Município de Itumirim.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no Município de Itumirim,

é uma entidade civil  sem fins lucrativos que tem entre suas finalidades precípuas

congregar todos os orquidófilos amadores de Itumirim e região, despertando neles o

espírito de cooperação e cordialidade, promovendo a defesa da flora e incentivando e

estimulando por todas as formas possíveis o gosto pelo cultivo de orquídeas. Além

disso, visa a criar e organizar o clube do orquidófilo mirim, para integrantes com a
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idade máxima de 15 anos, sob sua orientação, incutindo no espírito jovem o gosto

pela flora, principalmente no que diz respeito às orquídeas, orientando-os para essa

prática salutar, e a garantir a continuidade da sociedade.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.623/2013

Declara de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da

Esperança, com sede no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória

Fazenda da Esperança, com sede no Município de Coromandel.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Leonídio Bouças

Justificação: A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança é uma

sociedade  civil,  de  caráter  filantrópico,  comprometida  com  a  integração  dos

moradores do Município de Coromandel.

Conforme seu estatuto, a entidade é composta por número ilimitado de associados.

Segundo  o  art.  11,  as  atividades  de  diretores,  conselheiros  e  associados  são

inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no cartório 1° Tabelião de Notas e de Protesto Letras e

Títulos de Guaratinguetá (SP), apontado sob o n° 4.691 RJ, AV 247, Registro n° 185,

Livro A-1, a fls. 121, desde 26 de maio de 2010, a entidade está em funcionamento
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desde seu registro, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, 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 4.624/2013

Declara de utilidade pública a Comunhão Espírita Cristã - Lar André Luiz, com sede

no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunhão Espírita Cristã - Lar André

Luiz, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: A Comunhão Espírita Cristã - Lar André Luiz, situada em Uberaba, é

uma associação sem fins lucrativos, de ordem espírita, religiosa e assistencial.

Trata-se de uma instituição constituída em 1959, registrada no Conselho Municipal

de Assistência Social de Uberaba, que tem por finalidade o estudo teórico, prático e

experimental do espiritismo, a prática do bem e a promoção de empreendimentos no

campo  da  assistência  social,  a  fim  de  proporcionar  auxílio  às  pessoas  carentes,

mediante  arrecadação  de  alimentos  para  posterior  doação,  distribuição  de  sopa

fraterna e outras atividades.

Como a associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, esperamos a anuência dos nobres deputados ao título declaratório proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.625/2013

Dispõe  sobre  a  comercialização  de  gases  acondicionados  em  recipientes  ou
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embalagens reutilizáveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - O titular de marca inscrita em embalagem ou recipiente reutilizável não

poderá impedir a livre circulação do produto ou a reutilização do continente, ainda que

por  empresa  concorrente,  ou  criar,  por  meio  de  marca,  vínculo  artificial  com  o

consumidor de maneira a impedir a ele a plena liberdade de adquirir o produto de

quem lhe aprouver, desde que sejam observadas as seguintes regras:

I  -  seja  o  recipiente  ou  embalagem  efetivamente  reutilizável  e  de  tipo  padrão

utilizado por todos os produtores;

II - tenha sido o recipiente ou a embalagem regularmente colocada no mercado e

adquirida por consumidores, revendedores ou produtores;

Art. 2º - O produtor ou o revendedor que, observando as regras estabelecidas nesta

lei, reutilizar o recipiente ou a embalagem deverá nele colocar em destaque a sua

marca de maneira a não confundir o consumidor.

Art.  3º  -  Na comercialização de gás liquefeito  de  petróleo  engarrafado -  GLP -,

observar-se-ão as regras administrativas emanadas pela autoridade competente e os

acordos  firmados  pelas  empresas  do  setor,  no  que  não  contrariem  as  seguintes

disposições:

I - todas as empresas distribuidoras de GLP deverão promover a requalificação dos

botijões  que  engarrafarem,  nos  termos  e  prazos  determinados  pelas  autoridades

administrativas;

II - no comércio dos botijões que sejam recebidos pelas distribuidoras e que não

tenham estampada a sua própria marca, serão obedecidas as seguintes regras:

a) a empresa que receber tais botijões deverá cientificar a empresa titular da marca

estampada no botijão a fim de se proceder à destroca, através do centro de destroca

existente ou diretamente com a cientificada;

b)  se o titular  da marca,  ou o centro de destroca,  não colocar  à disposição os

botijões para a destroca, ou se houver saldo não destrocado, incidirá o disposto nos

arts. 1° e 2º desta lei, devendo, entretanto, a empresa que os engarrafar instalar no

botijão um lacre à prova de fogo, identificando a própria marca.

c)  a utilização da faculdade prevista na alínea “b”  não exime a distribuidora de
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requalificar o botijão de outra marca que pretenda engarrafar.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  definir  as  regras  para  a

comercialização de produtos  em embalagens reutilizáveis.  O texto explicita  que o

produto de que trata o projeto é o gás, evitando o termo “vasilhame”, para que a

determinação não seja dada como justificativa para o reaproveitamento de recipientes

para o comércio de outros produtos. Isso vem possibilitando o reaproveitamento de

garrafas  reutilizáveis  para a  comercialização de bebidas  sem garantir  os  padrões

mínimos de higiene.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.626/2013

Determina  o  fornecimento  de  merenda  escolar  adaptada  e  de  qualidade  aos

estudantes da rede pública de ensino com doenças crônicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Estado obrigado a fornecer aos estudantes com doenças crônicas da

rede  pública  de  ensino  merenda  escolar  de  qualidade  e  adequada  às  suas

necessidades, devendo esse fornecimento ser feito sob orientação e supervisão de

nutricionistas.

Art.  2°-  A necessidade  da  alimentação  diferenciada  em  decorrência  de  doença

crônica deverá  ser comprovada por meio da apresentação por  parte do  aluno ou

responsável de receituário ou declaração de comprovação da doença.

Art. 3°- A unidade escolar fixará cartazes de divulgação desta lei em local visível.

Art. 4°- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias

a contar da data de sua edição, devendo entrar em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Fábio Cherem

Justificação:  Esta  lei  tem  por  finalidade  beneficiar  aqueles  estudantes  que,  por

terem doenças crônicas, necessitam de alimentação adequada para obter resultados
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satisfatórios em suas atividades.

As  pessoas  com  doenças  crônicas  precisam  de  tratamento  adequado  às  suas

necessidades. Se a pessoa com doença crônica está em processo de aprendizagem,

é de importância ainda maior  que lhe seja dada atenção,  pois o sucesso escolar

depende diretamente do estado de saúde no qual se encontra o estudante.

Desse  modo,  quando  se  trata  de  alunos  que  se  encontram  em  condições

econômicas,  sociais  e  familiares  desfavoráveis,  é  essencial  que  o  poder  público

busque mecanismos para melhorar suas condições de vida. Muitas vezes, a merenda

escolar é a única refeição do dia com a qual  eles podem contar,  sendo de suma

importância que ela lhes proporcione um bom desempenho em suas atividades.

É importante ressaltar que a educação exerce papel primordial na qualificação do

profissional  para  o  mercado  de  trabalho.  Desse  modo,  obtendo  um  bom

aproveitamento escolar,  o estudante terá mais chances de ingressar com sucesso

nesse mercado.

Nesse sentido,  contamos com o  apoio  dos nobres colegas para  que possamos

transformar  esta  proposta  legislativa  em  diploma  legal,  atendendo,  assim,  às

necessidades dos estudantes com doenças crônicas..

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.627/2013

Autoriza  o  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  a  criar  Programa de  Inserção

Laboral para Usuários de Drogas em Recuperação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a criar o Programa

de Inserção Laboral para Usuários de Drogas em Recuperação, residentes do Estado

de Minas Gerais.

Art. 2° - Aos usuários de drogas em recuperação ficam reservados 2% (dois por

cento) do total de vagas geradas em cada contrato de obras públicas ou de serviços

contratados pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A empresa responsável pela obra ou pelo serviço deverá informar
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à Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria do

Trabalho e Empreendedorismo e ao Ministério Público do Trabalho a quantidade de

vagas disponíveis.

Art. 3° - O postulante à vaga deverá:

I  -  cumprir  o  plano individual  de atendimento junto a uma instituição pública ou

privada de saúde devidamente credenciada a este serviço;

II - Abster-se do uso de drogas;

III - Atender aos requisitos profissionais definidos pela empresa contratante;

IV - Cumprir rigorosamente as normas da empresa contratante;

V - Comprovar residência no Estado de Minas Gerais, no mínimo de dois anos.

Parágrafo único - O cumprimento do plano individual será atestado pela Secretaria

Estadual de Saúde, pela qual  se inicia o processo de seleção e contratação, que

encaminhará o seu parecer à Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de

Estado de Trabalho e Emprego.

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A questão do uso de drogas se apresenta como mais um desafio para

a  gestão pública,  já  que consiste  em  uma realidade  que vem  afetando  todos  os

segmentos da sociedade, trazendo com ela uma larga variedade de consequências,

incluindo aumento da criminalidade, violência e fragilidade da vida familiar.

Sabe-se  que o  crescente  consumo de entorpecentes  está  intimamente  ligado à

dificuldade que os usuários têm para dar continuidade ao tratamento, tendo em vista

não somente o vício em si, mas também a baixa autoestima e falta de incentivos, por

serem estigmatizados na sociedade.

Posteriormente  ao  tratamento  clínico,  se  faz  necessária  a  reinserção  dessas

pessoas  na  sociedade,  de  preferência  com  ações  laborais  que  lhes  garantam  o

sustento e a dignidade pessoal, com o objetivo de ajudar essas pessoas a voltarem

ao convívio social e também laboral, tendo em vista que o trabalho dignifica o homem

e é uma forma de reintegração social.

Ademais, com esse incentivo, as mazelas sociais que contaminam o Estado em
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decorrência do uso de drogas, tais como violência,  criminalidades, proliferação de

doenças e máculas familiares certamente seriam minimizadas.

Diante  do exposto,  conto mais uma vez com o  apoio  indispensável  dos ilustres

pares para a aprovação do presente projeto de lei.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Vanderlei

Miranda. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.264/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.943/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Anac

pedido de providências com vistas a que seja instituída a gratuidade do transporte

aéreo para pessoas com deficiência. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 5.944/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Anac

pedido de providências com vistas a que seja instituída a gratuidade do transporte

aéreo para pessoas com mais de 65 anos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.945/2013, do deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Hospital  César  Leite,  no  Município  de  Manhuaçu,  pelos

relevantes serviços prestados à população. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  5.946/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Ouvidoria-Geral  do  Estado  pedido  de  providências  para  incluir  a

educação  financeira  no  programa  Ouvidoria  e  Cidadania.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 5.947/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil que

menciona,  pela atuação na ocorrência, em 15/10/2013, no Bairro Dom Bosco, em

Betim, que resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de 5kg de maconha de

alta qualidade, mais de 1kg de cocaína e 13 ampolas de morfina de uso controlado; e

seja encaminhado à Chefia de Polícia Civil  pedido de providências  para que seja

concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.948/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  33º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, que atuaram na ocorrência, em 15/10/2013, no Bairro Nova Baden, em
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Betim, que resultou na apreensão de uma pistola e uma submetralhadora;  e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.949/2013, do deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Manhuaçu

- Aciam - pelos relevantes serviços prestados à população. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.950/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 39ª Cia. PM

do 18º  BPM, pela  prisão de três  homens  e apreensão de dois  adolescentes que

roubavam uma residência no Bairro Jardim Alvorada, no Município de Contagem.

Nº 5.951/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia

Regional de Polícia Civil  de Uberlândia, pela prisão de dois homens em flagrante

delito que transportavam 1.690 comprimidos de ecstasy.

Nº 5.952/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares que menciona,  lotados na 4ª  PEL

PM/7ª CIA. PM IND., pela prisão de dois homens e apreensão de 281 buchas de

maconhas em São Joaquim de Bicas.

Nº 5.953/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares  que menciona,  lotados na 1ª  CIA.

Rotam/BTL Rotam, pela prisão de uma mulher por tráfico de drogas no Bairro Vera

Cruz, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.954/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

secretária de Educação pedido de informações sobre a abertura de sindicância na 17ª

Superintendência Regional de Ensino de Januária, para apuração de denúncias de

agressão física e abusos sexual e moral por parte do superintendente Alberth Willian

Próbio Monção.

Nº 5.955/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  ações  de  gestores  e
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servidores de escolas estaduais contra a livre organização estudantil, direito garantido

pela Lei nº 12.804, de 12/1/1996, conforme denúncias apresentadas pelo presidente

da  Associação  Metropolitana  dos  Estudantes  Secundaristas  da  Grande  Belo

Horizonte Lincoln Emanuel de Melo. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.956/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Bruno Pereira Freitas, presidente da Associação

Comercial de Elói Mendes por ter sido agraciado com o prêmio Mérito Empresarial -

Federaminas 2013. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.957/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  13º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  que

atuaram em ocorrência, em 19/10/2013, no Bairro Vila Clóris, onde foi desmontado

um grande esquema de desmanche de veículos, resultando na prisão de uma pessoa

e na apreensão de 40 placas, porta-documentos, vários velocímetros e chaves; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providência  para  que seja

concedida aos referidos militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.958/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com a  comunidade de Paracatu  pelos  215  anos  de  emancipação

desse município, celebrado em 20 de outubro.

Nº 5.959/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Abaeté pelo aniversário desse município.  (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.960/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do 2º Pelotão da 18ª CIA. IND. de Meio e

Trânsito, que atuaram em ocorrência, em 16/10/2013, na Rodovia MG-050 Km 400,

zona rural, em São Sebastião do Paraíso, que resultou na prisão de uma pessoa e na

apreensão  de  15  kg  de  maconha  divididos  em  tabletes;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  seja  concedida  aos

referidos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.961/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia de
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Missões Especiais,  que atuaram em ocorrência em Lagoa Santa,  que resultou na

prisão de 5 pessoas e na apreensão de 50 celulares, cerca de 100 chips de celular,

joias,  cocaína, vários documentos falsos, registros de veículos, uma pistola 765 e

R$1.500.000,00;  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 5.962/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o PM Weslley Marcelo Massako Negre, do 4º Batalhão de Polícia

Militar,  pela  posse  como  comandante  da  Guarda  Municipal  de  Uberaba;  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  5.963/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  à  Presidência  do

Tribunal  de  Justiça  e  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da 52ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para a apuração de possível prática de delitos de abuso de autoridade, prevaricação,

denunciação caluniosa e assédio sexual  imputados ao juiz de direito  Rômulo dos

Santos Duarte.

Nº  5.964/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  William  dos  Santos,  presidente  da

Comissão de Direitos  Humanos da OAB-MG, à Sra.  Delze dos Santos Laureano,

procuradora do Município de Belo Horizonte, e ao Sr. Aton Fon Filho, advogado do

setor de Direitos Humanos do MST, que atuaram como assistentes de acusação, de

forma exemplar, no tribunal do júri que julgou o crime conhecido como "massacre de

Felisburgo".

Nº 5.965/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  governador  do  Estado  pela  rápida  demissão  do  Sr.

Geraldo Toledo Neto, delegado de polícia, em função de fraudes na documentação de

motos importadas.

Nº  5.966/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  promotoria  de  justiça  da  Comarca  de  Espera  Feliz  pedido  de

providências  para  apuração  dos  fatos,  acompanhado  do  trecho  das  notas

taquigráficas da 52ª Reunião Extraordinária dessa comissão, em que Crystian Lima

dos  Santos  denuncia  a  prática,  em  tese,  de  atos  de  improbidade  administrativa

imputados  ao  Sr.  Eduardo  Antônio  Grillo  dos  Santos,  advogado  do  Município  de

Espera Feliz.

Nº  5.967/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  e  à  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da

Auditoria  Militar  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária dessa comissão, em que Wilson Soares da

Silva e o representante do Sindipol denunciam a morosidade do inquérito policial que

apura o homicídio de Mariana Soares Caetano, ocorrido em Belo Horizonte, em 2011,

e  pedido  de providências  para  controle  da  atividade  policial  nesse inquérito,  bem

como para avaliação sobre o cabimento de prisão preventiva do investigado, Marcelo

Sérgio Lima.

Nº  5.968/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de providências  para

apuração dos fatos, acompanhado do trecho das notas taquigráficas da 52ª Reunião

Extraordinária dessa comissão em que Moisés da Silva Goulart denuncia ser vítima

de perseguição policial praticada, em tese, pelos PMs Cláudio Faria e Walmir Faria,

lotados no Município de Espera Feliz.

Nº  5.969/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Incra pedido de providências para que se posicione a

respeito da Proposta de Emenda nº 43/2013 em tramitação nesta Casa, em especial

à redação proposta para o §10 a ser inserido no art. 249 da Constituição Estadual.

Nº  5.970/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Espera  Feliz  pedido  de

providências  para  apuração  de  denúncia  do  Sr.  Lionei  de  Sá,  segundo  o  qual  o

prefeito municipal de Caparaó estaria envolvido em prática de apropriação indébita

previdenciária,  acompanhado  de  cópia  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  52ª
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Reunião Extraordinária dessa comissão em que ocorre essa acusação.

Nº  5.971/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  Público  de  Minas Gerais  pedido  de providências  para

estabelecer termo de ajustamento de conduta com todos os municípios mineiros a fim

de  garantir  a  idosos  e  pessoas  com  deficiência  gratuidade  no  transporte  público

intermunicipal no Estado.

Nº  5.972/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  repúdio  à  Secretaria  Municipal  de  Esportes  de  Belo

Horizonte tendo em vista a pouca divulgação da 20ª Corrida Rústica para Pessoas

com Deficiência.

Nº  5.973/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

ampliação dos recursos destinados à organização e divulgação da Corrida Rústica

para Pessoas com Deficiência, realizada anualmente.

Nº  5.974/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências

para  que  sejam  verificadas  as  condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com

deficiência  no  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  bem  como  para  que  seja

verificada a possibilidade de ampliação do número de rampas e elevadores.

Nº  5.975/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

melhoria  da acessibilidade das calçadas da área central,  especificamente  da  Rua

Curitiba,  próximo  à  Avenida  Paraná,  conforme  reclamações  feitas  na  8ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão.

Nº  5.976/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que seja implantado o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência no imóvel da

antiga Associação Mineira de Paraplégicos.

Nº  5.977/2013,  da  Comissão  de  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  inclusão  do

Município de Uberlândia no programa de digitalização de cadeira de rodas oferecido
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pelo SUS, que possibilita a adaptação da cadeira às necessidades específicas de

cada pessoa, em substituição ao antigo padrão "P", "M" e "G".

Nº  5.978/2013,  da  Comissão  de  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

maior divulgação dos serviços prestados pela Central de Interpretação de Libras.

Nº 5.979/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para o envio a esta Casa de projeto de

lei que conceda anistia aos profissionais da Secretaria de Educação integrantes do

quadro de pessoal constante das Leis nºs 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005, que

aderiram ao movimento grevista reivindicatório nas paralisações ocorridas nas datas

que menciona.

Nº 5.980/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para, em parceria com o Município

de Inhapim, a imediata reforma do prédio que abriga a Escola Municipal Professor

Boanerges  de  Araújo  Netto  e  a  ampliação  da  Escola  Estadual  Guilhermino  de

Oliveira.

Nº 5.981/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Cristiano Leonardo Gonzaga Gomes, promotor de

justiça,  e ao Sr.  Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça,  pela

brilhante atuação e pela persistência no júri que julgou o massacre de Felisburgo.

Nº 5.982/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona  pela

participação em operação que culminou na prisão de um casal e na apreensão de 25

tabletes de maconha, ao atender ocorrência de acidente na BR-381, no Município de

Antônio Dias.

Nº 5.983/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª

Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  da  7º  Região  de  Polícia  Militar,  pela

participação em operação que culminou na prisão de um homem que portava três

armas de fogo e que pretendia vingar a morte do irmão no Município de Pará de

Minas.
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Nº 5.984/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia

Regional de Polícia Civil, pela participação em operação que culminou na prisão em

flagrante de um homem por tráfico de drogas em uma "lan house" em Juiz de Fora.

Nº 5.985/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª

Companhia  de  Missões  Especiais  da  PMMG, pela  participação  em operação  que

culminou na prisão em flagrante de Pablo Victor de Almeida e Maycon Carlos Pereira

por tráfico de drogas no Município de Juíz de Fora.

Nº  5.986/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo

Horizonte o trecho das notas taquigráficas da 28ª Reunião Ordinária dessa comissão

que contém denúncia da Sgt.  PM Sônia de Jesus Samora de prática de crime de

desobediência pelo Comando da PMMG relativo a descumprimento de ordem judicial

e pedido de providências para a apuração dessa denúncia.

Nº  5.987/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura e à Câmara Municipal de Bonfim pedido de providências

para que seja anulada a revogação da doação de imóvel destinado à construção do

quartel da PMMG, objeto da Lei Municipal nº 762, de 1999.

Nº  5.988/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia de  Homicídios  e Proteção à  Pessoa de Belo Horizonte

pedido de providências para a agilização das investigações do inquérito que apura o

homicídio  de  Mariana  Soares  Caetano,  ocorrido  em  Belo  Horizonte,  em  2011,  e

supostamente praticado por Marcelo Sérgio Lima.

Nº 5.989/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Corregedoria da Polícia Civil  e ao Sr.  Ramon Sandoli,

delegado  de  Polícia  Civil  lotado  no  Detran-MG,  pela  apuração  de  fraudes  e

irregularidades na documentação de motos importadas supostamente praticadas pelo

delegado Geraldo Toledo Neto.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Ana Maria

Resende e dos deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo e outros.
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Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação e de Transporte.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, membros da

Mesa, deputados, deputadas, público presente nas galerias, telespectadores da TV

Assembleia.  Hoje  à  tarde  esta  Casa,  vou  repetir,  hoje  à  tarde  esta  Casa  estará

votando o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.

Repito porque essa matéria não pode mais ser adiada, por isso ainda nesta sessão,

até o final dela, estaremos votando em 1º turno o projeto de lei complementar. Para

isso faço um apelo: vamos inverter a pauta e colocar esse projeto em primeiro lugar

para ser votado. Colocar como primeiro projeto da pauta para ser votado em 1º turno

é o mínimo que esta Casa, que tem feito interlocução com as entidades policiais,

pode oferecer agora, no momento. Digo que não há óbice nenhum a que ele seja

votado. Não há óbice à inversão da pauta.

Gostaria de fazer um breve histórico, principalmente para o telespectador da TV

Assembleia, a respeito desse projeto, que trata da nova lei orgânica da Polícia Civil. A

luta por uma nova lei orgânica é anseio antigo da Polícia Civil de Minas Gerais. É

antigo porque a lei em vigor, fruto do período da ditadura militar, não representa os

anseios da sociedade e muito menos as exigências de um Estado Democrático de

Direito. A polícia tem, nos últimos anos, especialmente na comissão que presido, a

Comissão de Direitos Humanos, feito várias reivindicações pontuais de uma nova lei

orgânica  para  a  Polícia  Civil.  E  mais  ainda,  diferentes  governos  fizeram  projetos

pontuais de leis complementares que acabaram desfigurando a lei orgânica da Polícia

Civil.

Foi retirada a unidade do projeto. Então considero fundamental que votemos hoje,

agora à tarde, o PLC nº 23/2012 em primeiro lugar, para dar uma demonstração clara

de que nós também achamos, como o governador ao encaminhar o projeto, que há

defasagem.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço o aparte, deputado Durval.
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Quero cumprimentá-lo pela iniciativa e informar a V. Exa., ao Plenário e às galerias

que, em nome do Bloco Minas sem Censura, que reúne o PMDB, o PT e PRB, já

apresentei requerimento solicitando inversão de pauta, com proposta justamente para

que o projeto da Polícia Civil seja apreciado e votado em primeiro lugar nesta reunião.

Muito obrigado.

O deputado Durval Ângelo* - Parabéns, deputado. Por isso fiz o apelo dizendo que

isso é o mínimo a fazer. Mas agora gostaria de fazer um histórico mais recente.

Na penúltima greve dos policiais civis de Minas Gerais foi feito um acordo com o

governo para encaminhamento da nova lei orgânica, o que demorou. A dinâmica dos

governos  é  muito  lenta,  mas o  projeto  chegou aqui  no  ano passado.  Nós não o

votamos porque havia orientação do governo de aprimoramento do projeto. Na sua

posse, o novo secretário, Rômulo Ferraz - eu estava em sua posse -, assumiu no seu

discurso que promoveria,  na sua administração,  a redenção da polícia através de

uma lei cidadã que desse a importância que merece a Polícia Civil de Minas Gerais.

Anunciou, na posse, que ele estava insatisfeito com o projeto que tramitava nesta

Casa  e  que  iria  recolhê-lo  para  ouvir  as  entidades  de  classe  e  encaminhá-lo

novamente a esta Casa.

De fato, o secretário Rômulo Ferraz ouviu as entidades. Eu mesmo estive com o

Sindpol,  numa audiência com o secretário,  levando as reivindicações do sindicato.

Estive  também com as entidades  dos  peritos  e  com o secretário  Rômulo Ferraz,

encaminhando as reivindicações dos peritos.

Pois bem. O que aconteceu? Pasmem, senhores e senhoras. O projeto que veio

para esta Casa, quando de uma viagem do secretário Rômulo Ferraz, era pior que o

projeto anterior. Era um verdadeiro monstrengo, que conseguiu criar uma anomalia,

com  insatisfações  enormes  entre  todos.  Nas  intermediações  com  o  governo  -  e

participei de vários momentos das conversas -, a desculpa era que ninguém assumia

a autoria do projeto que veio a esta Casa. Geralmente, filho feio não tem pai, essa é a

grande questão. Mas as entidades sabem muito bem de qual lavra é esse projeto que

veio para cá. As entidades sabem muito bem, e não compete a mim aqui dizer. O que

aconteceu? Veio para esta Casa um projeto tão absurdo que nele consta um artigo

que  trata  do  cargo  de  uma  pessoa  só.  Suspeita-se  que  seja  dele  e  de  outros
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auxiliares a lavra do projeto.

Pois  bem,  deputados,  naquele  momento  a  desculpa  do  governo  foi  que  as

entidades não chegavam a um acordo.

Jogou-se  o  problema  para  as  entidades  representativas  de  policiais,  e  num

momento muito difícil, com os agentes em greve há vários meses, causando-se um

problema grande. Mas fica claro que a culpa dessa greve é do próprio governo, que

não honrou compromisso com as entidades policiais. No mês de junho, numa sexta-

feira,  diante deste deputado e dos deputados João Leite,  Lafayette de Andrada e

Gustavo  Corrêa,  as  entidades  apresentaram  um  texto  de  consenso.  Delegados,

escrivães,  agentes,  perícia,  administrativo,  todos  os  setores  apresentaram  uma

proposta de consenso. E parece que, mesmo tendo sido entregue no final de junho,

não houve avanço, porque as desculpas que o governo dava a este deputado era que

não havia consenso. O consenso foi conquistado.

O projeto começou a tramitar aqui efetivamente em agosto deste ano, e o relator,

deputado Lafayette de Andrada, fez interlocução com as entidades, dialogou. Eu e o

deputado João Leite  participamos  de várias  reuniões  e  conseguimos avançar  em

muitos pontos que estavam pendentes no projeto, retirando coisa que não sabemos

de onde veio,  como a questão do subsídio,  que surgiu do nada.  Uma cabeça de

bacalhau que, de uma hora para outra, apareceu na banca de venda, que ninguém

tinha visto. Em outros pontos também tivemos avanço.

A pedido  das  entidades,  apresentamos  27  emendas  ao  projeto,  no  intuito  de

aperfeiçoá-lo. No 1º turno, o relator rejeitou as emendas na comissão. Emendas que

são óbvias, como a Emenda nº 1, que estabelece a relação entre a maior e a menor

remuneração  na  polícia.  Essa  é  uma  reivindicação  justa.  Fazemos  um  apelo  ao

governo: que acolha essa reivindicação. É uma garantia de carreira para a frente.

Essa relação existe na Polícia Militar. Quando se têm os cargos já estabelecidos, há

essa  relação  garantida.  O  parecer  do  relator  é  pela  inconstitucionalidade;  mas  o

Sindpol trouxe um parecer do ex-presidente da OAB nacional, Dr. César Brito, que

valida a questão da emenda e garante a sua constitucionalidade.

Há outras  emendas.  Por  exemplo,  estabelecer  a  democracia  dentro  da  polícia,

como a votação do chefe de polícia por lista tríplice, o que seria um grande avanço
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para a categoria. Há também emendas que tratam do pessoal do setor administrativo

e a relação dos escrivães. Emenda, por exemplo, que busca melhorar a situação e a

relação da perícia, que é um instrumento fundamental para o inquérito policial.

Não diremos que as 27 emendas devem ser aceitas, mas fazemos um apelo a esta

Casa para aprová-las. Que conversemos no 2º turno para entrarmos em consenso

em algumas emendas. Acho que não será esta Casa, que tem tido uma sensibilidade

muito grande em relação às reivindicações da Polícia Civil,  que dirá não a essas

reivindicações.

O governador tem o instrumento do veto. Que ele exerça esse instrumento, que a

responsabilidade  seja  do  Executivo.  O  relator,  imbuído  talvez  do  sentimento  do

governo, quer eximir o governador de analisar essas emendas. Nunca fizemos isso

aqui no Poder Legislativo. Recentemente, na votação do código florestal, emendas

polêmicas foram aprovadas nesta Casa, emendas bem polêmicas, e o governador as

vetou. Lembro-me de que encaminhei contrariamente a algumas dessas emendas. O

argumento do Plenário era que a proposição de lei  que vai ao governador tem de

representar o sentimento da Assembleia, a forma como pensava no caso, sobre a

legislação florestal. Então vou advogar aqui com o mesmo argumento com que me

derrotaram na votação do código florestal: que levemos ao governador, na proposição

de  lei  aprovada,  o  sentimento  do  Poder  Legislativo,  o  sentimento  favorável  à

reivindicação dos policiais.

Da última greve da Polícia Civil à greve em curso, estamos vendo que tem crescido

muito a produção da indústria de caixões em Belo Horizonte. Não gostaria que na

próxima manifestação,  em vez de três,  quatro caixões, tivéssemos 77 caixões de

deputados desta Casa. Tudo bem que isso seria bom para a indústria fúnebre, mas

não seria para a democracia. Então a minha visão é que não seriam as 27 emendas.

Mas acredito que 20 dessas emendas poderiam ser aceitas tranquilamente por este

Plenário, para, pelo menos, impedir...

Comecei com um minuto e meio de atraso, mas vou concluir.  Pelo menos, para

impedir que a indústria fúnebre continue crescendo em Belo Horizonte. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Neider  Moreira)  -  Com a palavra,  o  deputado Pompílio
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Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, senhoras e senhores deputados; público

que nos acompanha nas galerias, seja bem-vindo; trabalhadores e trabalhadoras da

Polícia Civil, que estão lutando bravamente pelos seus direitos; público que nos vê e

ouve pela TV Assembleia; Sr. Presidente, quero iniciar a minha fala hoje reforçando o

pedido feito pelo deputado Durval Ângelo. Está mais do que na hora de votarmos e

aprovarmos o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012. Está mais do que na hora.

Essa luta dos policiais já é conhecida por todo o Estado, todos têm acompanhado,

em  todos  os  recantos  de  Minas  Gerais,  essa  verdadeira  novela  em  que  se

transformou o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012. Há dificuldade de negociação

e de diálogo. Então, o pedido que faço, reforçando o que o deputado Durval Ângelo já

disse antes da minha fala, é que comecemos hoje votando e aprovando o Projeto de

Lei  nº  23/2012.  Agora  há  pouco  estive  conversando  com  o  Denílson,  com  os

companheiros e as companheiras das galerias, e eles relataram as dificuldades do

dia a dia, as dificuldades de trabalho que a categoria tem. Sabemos que são muito

importantes os investimentos que vêm sendo feitos na Polícia Militar.  Têm de ser

feitos e são importantes, mas precisam ser feitos também na Polícia Civil. É preciso

que a Polícia Civil receba investimentos para melhorar suas condições de trabalho. É

claro que a polícia repressiva é importante, mas tão importante quanto a atividade de

repressão é a de investigação da polícia que procura resolver os problemas. Isso

também é segurança pública.

Então quero fazer coro com o que disse o companheiro Durval Ângelo e solicitar, Sr.

Presidente,  a  todos  os  nossos  pares  que  comecemos  votando  primeiramente  o

projeto de lei da Polícia Civil.

Outro pedido que quero fazer  é dirigido ao governo do Estado,  à Secretaria de

Defesa Social. Peço que, aprovado o projeto de lei em 1º turno, as negociações não

parem, não cessem, que continuem e que, daqui até a votação em 2º turno, haja

espaço e possibilidade de diálogo para tentarmos resolver as questões que ainda têm

problemas. Os policiais querem saber exatamente quais são suas funções, é preciso

definir  bem  a  função  de  cada  um.  Fui  sindicalista,  Denílson  e  companheiros,  fui

presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  de  Belo  Horizonte.  Queremos  negociar  e
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colocar os problemas na mesa para juntos buscarmos uma solução, uma saída. Que,

entre a aprovação em 1º turno - e espero que se dê agora, que, terminado o pinga-

fogo, a gente já inicie a votação do projeto da Polícia Civil - e a aprovação em 2º

turno, haja espaço para mais negociações.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Pompílio. Parabenizo

V.  Exa.  Reiteramos  nossa  posição  favorável  a  essa  votação  e  pedimos  à  Mesa

inversão na pauta para  colocarmos na ordem do dia  a votação,  em 1º  turno,  do

Projeto de Lei Complementar nº 23.

Quero parabenizar o Sindpol, todos os servidores da Polícia Civil, os policiais que

estão aqui,  o  Denílson Martins, pelo trabalho à frente do sindicato,  e parabenizar

também  toda  a  diretoria.  É  importante,  deputado  Pompílio,  realmente  resgatar  e

oferecer  condições  de  trabalho  e  dignidade  à  Polícia  Civil,  que  está  totalmente

sucateada em todo o Estado, em termos tanto físicos como humanos. São péssimas

as condições dos nossos policiais. Eles precisam ser valorizados, sim. Precisamos da

urgente  aprovação  da  lei  orgânica  para  definir  claramente  a  carreira  desses

trabalhadores que realmente precisam ter melhoradas suas condições de trabalho.

Outra questão realmente lastimável em todo o Estado são as condições das nossas

delegacias,  onde  falta  tudo.  Há  lugares  onde  as  delegacias  estão  caindo  aos

pedaços. Eu já disse aqui muitas vezes: não têm papel higiênico, não têm toner para

impressora.  Quando  chove,  acaba  ficando  tudo  molhado,  ninguém  consegue

trabalhar.  Realmente é lastimável,  é  deplorável  a  situação em que se encontra a

estrutura de delegacias. E o governo precisa atentar para isso, resgatar o valor dessa

instituição e reconhecer nesses homens a importância do trabalho deles para toda a

sociedade. Por isso quero fazer um apelo a todos os  pares: que compareçam ao

Plenário para votarmos, em 1º turno, o projeto e que não haja enrolação na votação

em 2º turno para que a gente possa definir exatamente o texto dessa lei orgânica,

analisar nossas emendas. Nosso bloco recebeu as emendas que foram repassadas

pelo  sindicato,  precisamos  acatar  as  emendas  que  atendam,  de  fato,  as

reivindicações dos policiais.

Quero parabenizar o deputado Pompílio e dizer que precisamos, além de votar esse

projeto, definir concurso público para aumentar o efetivo, porque os trabalhadores da
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Polícia Civil estão totalmente sobrecarregados e não têm a menor condição de dar

conta da enorme demanda. Precisamos, no mínimo, dobrar ou triplicar nosso efetivo,

dando-lhe estrutura física adequada, ou seja, condições materiais, mas pensando no

ser  humano  e  na  valorização  desses  homens  e  mulheres  que  trabalham  nessa

instituição tão importante para nós. Portanto, parabéns a todos vocês. Contem com

nosso apoio. Fazemos o apelo pela inversão de pauta e pela votação em 1º turno e

rapidamente em 2º turno. Obrigado e parabéns, deputado.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Elismar. Também tenho outro assunto a

tratar.

Ontem esta Casa recebeu centenas de pescadores que vieram falar da luta dos

pescadores e pescadoras e dos criadores de peixe do nosso Estado. Não cabia mais

ninguém  aqui,  o  Plenário estava cheio,  havia  pessoas assentadas  na frente,  nos

corredores, nas galerias, em cima, no Salão de Chá. Até no  hall de entrada, havia

pescadores e pescadoras, que vieram participar de uma audiência pública requerida

pelo deputado Rogério Correia,  a quem parabenizo pela iniciativa,  para debater  a

falta de apoio do governo do Estado à categoria.

O governo federal criou o Ministério da Pesca. Quando o presidente Lula tomou

posse  em  2003,  criou-se  a  Secretaria  Especial  da  Pesca,  posteriormente

transformada no Ministério da Pesca. O Brasil é um país que tem um imenso litoral, o

nosso estado é o que tem mais rios, mas temos uma categoria numerosa, que vive

em uma situação muito angustiante. A lei é rápida quando é para punir o pescador,

que é considerado culpado pela poluição dos nossos rios.  Mas sabemos que, na

verdade, não são eles os responsáveis pela mortandade dos peixes. Os responsáveis

pela situação crítica e lamentável dos nossos rios e lagos são os agrotóxicos, os

esgotos urbanos e os esgotos industriais. É a poluição que vem matando os nossos

rios  e  lagos.  Os  pescadores,  pelo  contrário,  são  verdadeiros  ambientalistas  que

trabalham  para  sustentar  suas  famílias,  mas  que  vivem  em  uma situação  muito

preocupante.

Ontem ouvimos relatos de pescadores que adquiriram redes, barcos e instrumentos

de trabalho. Quando ainda estavam devendo ao banco, foram punidos pela polícia

ambiental, que levou embora seus materiais, e eles ficaram com a dívida. A polícia
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ambiental  cumpriu  determinações  judiciais  e  do  Ministério  Público.  Foram  relatos

preocupantes que ouvimos ontem, e sentimos a dureza da vida dos pescadores e

pescadoras,  dos  criadores de  peixes  e  de  quem  deseja  iniciar  essa atividade no

Estado.

Recentemente, por meio do meu mandato, conseguimos alterar algumas leis que

dificultavam a criação de peixe em tanques-rede e em tanques escavados em Minas

Gerais.  Mas  é  preciso  avançar  mais.  Nossa  reivindicação  ontem  foi  para  que  o

governo do Estado,  a exemplo do que fez o governo federal,  crie  uma instituição

governamental  e  defina  políticas  públicas  em  apoio  a  essa  importante  atividade

econômica.  Somente  nas colônias  de pescadores,  equivalentes  aos sindicatos  de

trabalhadores, há mais de 4 mil pescadores associados.

A minha região tem um dos maiores lagos do Brasil, um lago gigantesco com 34

cidades nas suas margens, com muitos pescadores e criadores de peixe. A minha

região, do Lago de Furnas, também vive uma grande dificuldade, a perseguição do

Ministério Público e da Justiça, a falta de definição de uma política pública, de um

apoio oficial do governo. No caso do Lago de Furnas, foi definido pelo governo federal

um zoneamento aquícola,  uma área onde podem ser  criados peixes em tanques-

rede. Mas essa área deixou de fora milhares de pequenos pescadores e produtores,

que agora são ilegais.

Uma das reivindicações que apresentei aqui ontem, Sr. Presidente, foi para que o

governo do Estado agilizasse os procedimentos, estancasse a burocracia e desse

licenciamento ambiental para os pescadores que estão trabalhando fora dessa área

aquícola,  zona  de  criação de  peixes,  para  que  eles  tenham  condições  legais  de

continuar trabalhando, criar seus filhos e sustentar suas famílias.

Fiquei  muito contente  de ter  podido  participar  da reunião de ontem, quando os

pescadores  aqui  vieram  em  busca  de  nossa  ajuda.  Esta  Casa  é  de  todos  os

trabalhadores  e  de  todas  as  trabalhadoras.  Estamos  recebendo  aqui  hoje,  por

exemplo, os trabalhadores da Polícia Civil;  recebemos ontem os trabalhadores da

pesca; e, na próxima semana, receberemos os professores. Esta Casa representa

bem a luta dos trabalhadores de Minas Gerais.

Sr. Presidente, para concluir, quero fazer um agradecimento especial ao Conselho
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Regional de Odontologia da cidade de Alfenas, que, por intermédio da Dra. Marluce,

hoje vai me conceder uma honraria, uma homenagem pelo tempo que fui prefeito e

desenvolvi  uma  política  pública  de  saúde  bucal  muito  importante,  que  teve

reconhecimento de todo o Estado e até do governo federal. Infelizmente, com o novo

prefeito, essa política deixou de existir. Os dentistas, os odontólogos, reconhecem o

trabalho que fizemos. Eu não poderia deixar aqui de agradecer especialmente à Dra.

Marluce da Silveira, que muito nos ajudou na elaboração dessa política pública. Estou

aqui também para mandar um abraço a todos os dentistas, não só aos de Alfenas e

região, como também aos de todo o Estado de Minas Gerais.

No mais, parabenizo os policiais pela luta. Vocês são valorosos, e o governo do

Estado tem de reconhecer isso. Temos de inverter a pauta e, em seguida, lutar para

que haja negociação séria, a fim de que possamos avançar ainda mais. Boa tarde a

todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* -  Cumprimento o presidente, os deputados, as

deputadas,  o  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  os  companheiros  da

Polícia Civil,  que mais uma vez ocupam as galerias do Plenário desta Casa e os

representantes dos agentes penitenciários, especialmente do Sindasp, na pessoa de

seu presidente Adeílton.

Quero, Sr. Presidente, trazer aqui novamente a preocupação com o PLC da Polícia

Civil, que cuida da ampla reformulação da Lei nº 5.406, que trata da Lei Orgânica da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A lei é de 1969, e a Constituição é de 1988.

Há muito  tempo,  essa lei  carece de  ampla  reforma.  O momento  está  chegando.

Ocupamos  a  tribuna  e  temos  os  líderes  reunidos  na  outra  sala,  buscando  um

consenso  para  a  votação  de  alguns  projetos  que  estão  na  pauta.  Faço  esse

esclarecimento  porque  gosto  muito  de  deixar  os  nossos  visitantes  mais  bem-

informados  para  que  saibam  o  que  está  acontecendo.  De  repente,  eles  veem  o

Plenário  lotado  de  deputados,  mas  depois  veem  o  Plenário  um pouco  vazio.  Os

líderes estão na sala da liderança, buscando um acordo para votar um pacote de

projetos. Isso não significa que estão debruçados, de novo, sobre o PLC.
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Estamos  com  ele  já  bem  avançado,  em  termos  de  votação  daquilo  que  será

definido. Mas estão buscando o consenso, porque a pauta é extensa. Nela há mais

de 40 projetos para serem votados. Certamente, não dará para votarmos todos os

projetos,  portanto  precisamos  priorizar.  Já  foi  apresentado  ali  o  requerimento.  O

deputado Sávio Souza Cruz foi um pouco mais ágil que este deputado, na data de

hoje.

Na semana passada, pedimos prioridade na votação do PLC nº 23, acompanhado

do PL nº 4.040. Já que o deputado Sávio apresentou o requerimento pedindo que

fosse votado o PLC nº 23, em primeiro plano, colocamos, em segundo plano, o PL nº

4.040, que trata do porte de arma dos agentes penitenciários do nosso estado.

Quanto  ao  PLC  da  Polícia  Civil,  apresentamos  a  Emenda  nº  29  e  faremos  o

destaque, ou pelo menos o encaminhamento dele ao Plenário, com o seguinte teor:

"Aos policiais civis e aos agentes penitenciários fica assegurado o direito à percepção

de ADE eventualmente adquirido em outro órgão da administração direta, autárquica

e fundacional do Estado, a partir  da data de protocolo e de requerimento”.  Muitas

vezes, o cidadão que ingressou na Polícia Civil veio de outro setor do serviço público,

já  adquiriu  uma  avaliação  de  desempenho  e  teve  uma  pontuação.  Assim,  é

necessário  garantir  esse  direito  quando  ele  chegar  à  Polícia  Civil.  Estamos

trabalhando para a aprovação da emenda.

Vamos pedir para fazer o encaminhamento da Emenda nº 48, do deputado Sávio

Souza Cruz.  Ela possui  o seguinte teor:  "Para  fins  de  construção das tabelas  de

remuneração dos  cargos  das  carreiras,  a que se  refere o art.  76”  -  delegado de

polícia,  médico-legista,  perito  criminal,  escrivão  e  investigador  -,  “o  princípio  da

hierarquia será gradativamente aplicado, sendo a relação entre a maior e a menor

remuneração  dos  cargos  das  carreiras  a  que  se  refere  o  art.  76  dessa  lei

complementar de, no mínimo, 1/3”.

Faremos o destaque. Tivemos a rejeição da emenda na Comissão de Fiscalização,

sob a alegação do princípio jurídico insculpido no art.  37,  o qual  preceitua que é

vedada a equiparação da relação salarial.  Essa vedação não se refere à mesma

carreira. O argumento jurídico utilizado é o que chamamos, no direito, de natimorto,

aquele  que  já  nasceu  morto.  É  uma  falácia  para  derrotar  emenda.  Estamos
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estabelecendo  um  nivelamento  hierárquico  entre  os  componentes  da  mesma

instituição.  Não  estamos  vinculando,  conforme  a  vedação  da  Constituição  da

República, por exemplo, o policial civil receberá 20% do que ganha o desembargador

ou  20% do  que  ganha  o  deputado  estadual.  Não  se  trata  dessa  equiparação.  A

vedação que a Constituição da República traz, no seu art. 37, não se trata dessa

equiparação. Aí, sim, há uma vedação expressa. Mas o que estamos tratando está

preciso, e aqui trouxemos o texto que assegura a juridicidade e a legalidade dessa

emenda.  O  art.  39  da  Constituição  da  República  diz  no  seu  caput:  "A união,  os

estados,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios  instituirão  conselho  de  política  de

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos

respectivos  poderes”.  Mais  adiante,  vem  o  §  5º:  "Lei  da  União,  dos  estados,  do

Distrito  Federal e dos municípios  poderá estabelecer a relação entre a maior e a

menor  remuneração  dos  servidores  públicos,  obedecido,  em  qualquer  caso,  o

disposto no art. 37, inciso XI". Ou seja, a Constituição da República, em seu art. 39, §

5º,  diz  o  contrário  da  forma  com  que  conduziram  a  derrota  da  emenda.  É

perfeitamente factível dizer que o investigador de polícia e o escrivão perceberão 1/3

do  que  recebe  o  delegado-geral  de  polícia.  Isso  é  perfeito  e  não  há  nenhuma

contradição.

Obviamente,  o  deputado,  na  condição  de  relator,  não  quis  aprovar  a  emenda.

Muitas vezes, tenho de puxar a língua do deputado na hora em que está relatando a

matéria para ver se ele assume. Ora, se você recebeu orientação política para não

aprovar a matéria, posso até entender, mas dizer que ela é inconstitucional, que não

há  juridicidade,  que  não  há  legalidade  não  dá  para  aceitarmos.  É  uma  falácia.

Portanto, há respaldo, sim, e é o contrário. E fala que o Estado poderá legislar nesse

sentido. Ou seja, esse é momento de aportar a emenda e dizer se será um terço, se

será metade ou se será 3,84, como já acontece. Hoje a relação de diferença entre o

vencimento básico de um escrivão e de um investigador com o vencimento básico de

um delegado-geral de polícia é de 3,84. Não há óbice, não há nenhuma vedação

jurídica e muito menos constitucional para que a emenda seja derrotada.

É nesse sentido, deputado Rogério Correia, que estaremos aqui para encaminhar a

emenda. Peço a V. Exa., deputado Rogério Correia, na condição de vice-líder, ou ao
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deputado Sávio Souza Cruz que faça o destaque da Emenda nº 48 para que seja

votada em destaque. Essa emenda é crucial para o atendimento das reivindicações

dos servidores da Polícia Civil em Minas Gerais. Então, repito: solicito a V. Exa., na

qualidade de vice-líder, ou ao deputado Sávio Souza Cruz, na qualidade de líder, que

peça destaque à emenda. Só assim ela será apartada, e teremos condições de saber

quem votará a favor e quem votará contra à emenda. Ela não será votada no pacote.

Portanto, é de fundamental  importância, deputado Rogério Correia,  que se faça o

destaque para que ela seja votada. E, no momento oportuno, farei o encaminhamento

para  orientar  a  votação  dos  demais  colegas  deputados.  É  necessária  a  sua

aprovação, porque, com ela, vamos estabelecer que em momento algum a base da

Polícia Civil venha a sofrer um golpe, ficando protegida. Não podemos permitir que a

qualquer momento se troque: “A base receberá por esse tipo de remuneração, e o

topo da pirâmide, em outro formato”. Portanto, essa ação é fundamental.

Ademais,  para  os  desavisados,  para  os  neófitos  que  acabaram  de  chegar  à

instituição, deixamos um recado. Talvez eles não compreendam o que ocorreu em

1997. Esse foi um dos pontos que respondi a uma pessoa que me mandou um e-mail

malcriado: “Olha, você entrou ontem na instituição. Você sabe o que aconteceu em

1997, durante o governo Eduardo Azeredo? Não? Foi dado aumento para a cúpula da

Polícia Civil  e  da Polícia Militar”.  Na época,  detetives,  escrivães,  peritos,  médicos

legistas,  soldados, cabos, sargentos e subtenentes não precisavam comer. “Vocês

não tinham esposa, vida social, família, escola das crianças para pagar, orçamento

para arcar no final do mês, não tinham responsabilidade financeira, estavam vivendo

como se fossem indigentes, como se fossem um corpo solto no espaço, sem precisar

ter alguma responsabilidade”. Foi assim que eles agiram no passado. E eu disse à

pessoa: “Esse filme conheço de perto. A minha cabeça foi decepada exatamente em

1997, quando nós, da base, não aceitamos aquela imposição e fomos às ruas, de

mãos dadas, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, os agentes penitenciários e

os  companheiros  do  Corpo  de  Bombeiros”.  Fomos  às  ruas  de  mãos  dadas.  As

fotografias e os jornais retratam isso com muita precisão e clareza. Então, fizeram

isso, mas a base se uniu e falou que não aceitava essa situação, que queríamos a

nossa parte, pois, na parte de baixo, há ser humano que precisa ser respeitado.
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Portanto, deputado Rogério Correia, aproveito que o deputado Sávio Souza Cruz

passou pelo Plenário para novamente registrar: é de fundamental importância fazer o

destaque  dessa  emenda  para  que  ela  seja  votada,  já  que  haverá  consenso  em

grande  parte  do  projeto,  com  o  centro,  com  o  corpo  maior  desse  projeto.  Os

deputados irão votar e aprovar o corpo do projeto. Ficarão apartadas as emendas, e

são elas que precisamos destacar.

Quero deixar muito claro que a Constituição da República estabelece que poderá

haver  relação entre a maior  e a menor  remuneração dos servidores públicos.  Há

pessoas querendo trucidar o direito, virá-lo na mão contrária. Isso é o oposto do que

fizeram na derrota da emenda. A Constituição autoriza o Estado, com o comando

“poderá”,  e  não “deverá”.  A lei  permite essa possibilidade.  Não se  trata,  pois,  de

emenda frankenstein. Ela está no texto da lei orgânica que trata da remuneração dos

integrantes da carreira da Polícia Civil, constantes no art. 76. Portanto não há motivo

para dizer que essa emenda é frankenstein.  Se não querem aprová-la, podem dizer

claramente que têm orientação política do governo para fazê-lo, mas não podemos

aceitar que usem fundamento sem racionalidade, sem qualquer sustentação jurídica.

É por isso que faremos encaminhamento aqui.

Sr.  Presidente,  parabenizamos  os  companheiros  da  Polícia  Civil,  que  estão

mobilizados. Volto a repetir: o sindicato tem feito das tripas coração, adotando uma

linguagem bem popular para fazer com que o projeto avance. Vemos a forte presença

do  Sindpol,  mas  os  outros  sindicatos  também  devem  acompanhar  de  perto  as

negociações.  Na semana passada,  tivemos  a presença do Dr.  Ronaldo Rezende,

representante  do  Sindepominas.  Esse  projeto  precisa  ser  aprovado  hoje  para

estabelecermos uma data e votá-lo em segundo turno, acabando com essa lamúria,

esse sofrimento dos companheiros da Polícia Civil,  que precisam de passagem e

combustível para se deslocarem. Eles estão enfrentando uma série de intempéries

para aprovar esse projeto. Portanto, parabenizo os companheiros da Polícia Civil que

participam  efetivamente  dos  debates.  Somente  com  a  classe  mobilizada,  vocês

conseguirão a aprovação da proposta e a reformulação da lei. Parabenizo aqueles

que aqui estão, cada vez mais firmes, na luta em defesa de seus direitos.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

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

senhoras da imprensa, telespectadores da TV Assembleia, policiais civis, servidores

públicos,  é  um  prazer  tê-los  aqui  mais  uma  vez.  Espero  que  hoje  possamos

finalmente aprovar, em 1º turno, o projeto de lei que modifica a lei orgânica da Polícia

Civil.  Já  é  hora!  Afinal,  foram  meses  de  greve.  Vocês  estão  acampados  na

Assembleia Legislativa desde agosto, e agora têm a companhia das professoras, que

se transferiram da porta do governador para a porta da Assembleia Legislativa. Elas

ainda  esperam  a  chegada  do  projeto  que  propõe  aumento  de  5%,  conforme

anunciado pelo governo. É duro, não é? As professoras estão dizendo que 5% de

nada é nada. Os servidores da saúde também estão vindo para cá. Teremos aqui

barracas de servidores da educação, da saúde e da segurança pública. Segurança,

saúde e educação, é o choque de gestão. Corta!

Assim foi feito durante anos de PSDB. É o choque de gestão, de quarta geração. A

Renata Vilhena enche o pulmão. Hoje está tudo rimando. É o choque de gestão de

quarta geração. O servidor já arrepia e fala:  “Hoje morro eletrocutado”. Assim tem

sido o governo do PSDB.

Não falei com vocês na semana passada que o “pibinho” era pequenininho? Hoje

saiu na  “Folha de S.Paulo”,  a  Andrea Neves deixou escapulir  que o  “pibinho”  do

Aecinho é pequenininho. Saiu negativo, -0,1%. É o segundo trimestre em que o PIB

em Minas é negativo. O que temos visto do governo do Estado é o choque de gestão

falindo Minas. Ele gosta de falar dos outros, ele olha para trás, não vê o dele e vai

falando dos outros. Vai à TV e fala bobagem. A imprensa aqui se cala, tudo deve ser

feito  para  o  senador.  “Do  senador  ninguém  pode  falar  nada.  Para  o  senador  só

podemos bater palma”. Assim é a imprensa mineira. Escapuliu na Folha de S. Paulo

que o “pibinho” do Aecinho é pequenininho. Ele está correndo atrás dizendo que a

culpa é da Dilma. Mas o do Brasil cresceu 1,5% no último trimestre. Por que o de

Minas  foi  -0,1%? A culpa  é  da  Dilma?  Se  eu  fosse  a  Dilma,  vou  te  contar...  O

problema é que a Dilma é democrática, porque senão seria melhor assumir o governo

de Minas e colocar alguém competente para governar o Estado. Mas está vindo, se

Deus quiser, no próximo ano virá.
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Queria dizer  a vocês que fui  às  várias  assembleias  a  que fui  convidado.  Aliás,

queria mais uma vez cumprimentar os líderes da Polícia Civil - o Denílson, o Toninho

Pipoco - e todos os policiais aqui. O Toninho Pipoco estava outro dia de black block

no jornal.  Black block de brincadeira, não é, Toninho? Cumprimento-os pela valentia

da  categoria,  pela  altivez  com  que  a  categoria  enfrentou  o  problema.  Às  vezes

brincamos, mas é sério. Há um desmonte da Polícia Civil.

Hoje  tivemos  oportunidade de ver.  Eu,  o Toninho Pipoco e  o  Denílson -  queria

agradecer-lhes - estivemos na Cidade Administrativa para nos solidarizarmos com o

Sindicato de Processamento de Dados, que ontem foi distribuir um convite lá para a

audiência  pública  que  teremos  amanhã  na  Comissão  do  Trabalho.  O  Pepê,

presidente  do  Sindicato  dos  Correios,  que  já  foi  candidato  a  prefeito  de  Belo

Horizonte e a governador de Minas, foi preso ontem por distribuir o material. A Cidade

Administrativa agora proíbe, ela precisa ver com antecedência o que está escrito no

boletim. É censura prévia. Dependendo do que for, eles não deixam distribuir. Ele foi

detido. Foi preciso nós ligarmos, fazermos reunião da Comissão de Direitos Humanos

- até agradeço ao deputado Durval Ângelo. Eles andaram com o Pepê umas três

horas em viatura da Polícia Militar, foram ao lugar errado - é sequestro -, para depois

soltarem  o  coitado  do  Pepê,  que  é  presidente  de  sindicato,  porque  ele  estava

distribuindo um boletim informativo. Hoje a resposta do sindicato foi ótima, gostei de

ver.  Por  isso  queria  agradecer  ao  Toninho  e  ao  Denílson,  que  estavam  lá,  a

solidariedade.  Eu,  o  Sind-UTE,  o  Sind-Saúde  e  o  Sindados  fomos  também.

Enchemos lá de sindicalistas, fizemos uma belíssima panfletagem para o governador

ver  que deve tratar  sindicato com respeito e na lei,  não é criando resolução que

ultrapassa a Constituição do Estado e proibindo o direito de organização. Foi muito

bonito hoje, todos os sindicatos unidos para dizer que o que foi feito foi um ato de

ilegalidade.

Queria dar parabéns e aproveitar para dizer que eu já me havia comprometido com

vocês, que nós, do Bloco Minas sem Censura, acompanharíamos a evolução das

negociações  e  que,  para  o  que não fosse negociado,  apresentaríamos  emendas,

conforme solicitado pelo sindicato.

O Sindpol nos apresentou 26 emendas. Isso significa que a Lei Orgânica da Polícia



1690
____________________________________________________________________________

Civil será aprovada se for da forma negociada com o governo, ou melhor, da forma

que o governo está  impondo através de um substitutivo.  Assim,  ela será uma lei

orgânica  ainda  com  muitos  problemas  e  não  responderá  à  totalidade  das

reivindicações dos servidores da Polícia Civil.

Mas luta sindical é assim mesmo. Também tenho experiência de sindicalista, me

formei no sindicato, aliás fui fundador da UTE, hoje Sind-UTE. A gente sabe que as

conquistas são obtidas a cada luta. Essa não será a última batalha, é mais uma que

travamos, outras virão, com outros governos, com outros atores. A categoria estará

permanentemente em luta.

Avanços existem, são 26 emendas que o sindicato gostaria que fossem aprovadas

hoje. Isso significa que, aprovado o substitutivo da forma que está, ainda teremos

muita luta pela frente. Mas, em todo caso, sem sombra de dúvida, isso já significa

uma  vitória  para  vocês.  Isso  precisa  ser  ressaltado  e  realçado:  uma  vitória  dos

policiais civis, da forma como se organizaram e da garra que tiveram para manter

uma luta tão difícil.

Também em discussão com o Sindpol esclarecemos que não podíamos destacar

todas  as  emendas.  Foi  como o  deputado Rodrigues  ressaltou,  teríamos  de fazer

destaque de algumas delas.  Pelo regimento da Assembleia,  o nosso Bloco Minas

Sem Censura não pode destacar todas as emendas. Então, escolhemos, dentro do

limite que podemos destacar, seis emendas. Vamos tentar votá-las separadamente.

Queria pedir, além da aprovação de todas as emendas, principalmente dessas seis,

uma atenção especial dos deputados.

A primeira delas - não está em ordem - é a Emenda nº 55, que dispõe sobre as

questões  do  quadro  administrativo.  Ela  vai  dizer  que  as  carreiras  do  quadro

administrativo são as seguintes: analista da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia

Civil, auxiliar da Polícia Civil... Vai estruturar. Ou seja, quer trazer para o quadro da

carreira da Lei Orgânica da Polícia Civil o quadro administrativo. Essa é uma primeira

emenda que destacamos para a questão dos companheiros do quadro administrativo.

A Emenda nº 53 vai no mesmo sentido. São as atribuições específicas das carreiras

administrativas.  Aqui  vai  detalhar  quais  são  as  atribuições  das  carreiras

administrativas, colocando-as também na Lei Orgânica da Polícia Civil,  pleito feito
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pelos servidores em conjunto com o sindicato.

A Emenda nº 52 faz jus ao reposicionamento na carreira do investigador de polícia

escrivão que atenda os requisitos da promoção especial, ou seja, serão elevados aos

níveis superiores das respectivas carreiras. Então, é um reposicionamento no caso do

investigador e escrivão da polícia, um reposicionamento a mais na carreira, para dar

um ganho a essas categorias. Essa é a Emenda nº 52.

Fiz também destaque da Emenda nº 38, que define a competência e dispõe sobre o

regime jurídico dos integrantes dos cargos da carreira de Polícia Civil e servidores

dos  quadros  de  carreira  do  quadro  administrativo.  Ou  seja,  incorpora  o  quadro

administrativo, faz também parte desse quadro.

A outra  é  a  Emenda  nº  50.  O  policial  civil  e  o  servidor  administrativo  serão

promovidos do Nível 1 para o Nível 2 de sua respectiva carreira após a declaração de

estabilidade no respectivo cargo público, ou seja, é uma promoção após o estágio

probatório, que também não estava contida. Aliás, várias categorias, após o estágio

probatório, têm promoção. Então, é justo que tenham.

O  delegado  tem  a  promoção?  Bem,  alguns  casos,  algumas  carreiras  têm  a

promoção. Acho justo, se o servidor fez o estágio probatório, automaticamente ganha

uma promoção porque foi aceito nos quadros, vamos dizer assim, efetivos da Polícia

Civil.

A Emenda nº 48, referida pelo deputado Sargento Rodrigues, já está destacada

pelo Bloco Minas sem Censura. A redação diz o seguinte: “Para fins de construção

das tabelas de remuneração dos cargos das carreiras a que se refere o art. 76, o

princípio da hierarquia será gradativamente aplicado, sendo a relação entre a maior e

a menor remuneração dos cargos das carreiras a que se refere o art. 76 desta lei

complementar de, no mínimo, um terço”. Então, será um para três o salário, assim

como o deputado Sargento Rodrigues já havia exposto.

Então,  essas  são  as  emendas  que  votaremos  em  destaque.  Para  vocês

entenderem, já foi  solicitado por nosso bloco, conforme já disseram os deputados

Durval Ângelo e Sávio Souza Cruz, a votação em primeiro lugar do projeto da Polícia

Civil. Será, repito, o primeiro da pauta.

Peço atenção especial em relação ao que vou falar. Há vários projetos na pauta.
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Eles já tinham, na comissão, tentado condicionar a aprovação do projeto da Polícia

Civil à aprovação de vários outros. A negociação que temos é colocar o da Polícia

Civil em primeiro lugar. Há alguns que estão depois que não queremos e cuja votação

não  vamos  permitir,  se  depender  de  nós.  Se  o  governo  tiver  força  para  fazê-lo

sozinho, que o faça, mas não será com a nossa contribuição. Isso já havia acontecido

na  reunião  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  em  que

colocaram um projeto, e está na pauta hoje, que retira o direito das professoras, após

25 anos de trabalho, de esperar o tempo de aposentadoria por idade fora da sala de

aula, dentro de outro cargo na escola. O governo insiste em retirar mais um direito

das professoras. Parece uma perseguição infinita. Não para de perseguir o professor.

É  impressionante.  A professora,  deputado  Adelmo,  já  não  pode  se  alimentar  na

escola,  pois  o  governo  não deixa  a  professora  comer  a  alimentação escolar  dos

alunos. São perseguidas de todo o jeito. Têm um salário que... pelo amor de Deus! Já

não pagam o piso nem o reajuste. Agora, a professora, já cansada, tendo trabalhado

25 anos,  só  não  tendo se aposentado porque não está  na  idade,  não vai  poder

esperar esse período fora de sala de aula. Então, esse período ela faz na escola. É

bom até para aproveitar uma professora mais nova para estar na sala de aula. A outra

pode ir para a secretaria, para a biblioteca, ser aproveitada para as outras tarefas que

a escola necessita. Mas não, querem colocar a coitada da professora dentro da sala

de aula,  passando fome,  porque nem se alimentar  ela  pode.  Parece perseguição

porque fizeram uma greve de 112 dias  e não engolem o  Anastasia  nem o Aécio

Neves.  Fazem as professoras muito  bem, pois  não são obrigadas a  engolir  esse

governo que não dá prioridade à educação e não investe nem sequer os 25% na

educação pública mineira. Agora querem punir as professoras.

Não vamos permitir, então, atrelar um projeto ao outro. Aliás, o Denilson outro dia

disse muito bem que uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa. Então, vamos

aprovar  o  projeto  da  Polícia  Civil.  Solicito  até  uma  salva  de  palmas  para  as

professoras de quem concordar em não puni-las. Ninguém concorda com isso, com a

condição  de  que  para  ser  votado  o  projeto  de  vocês  é  preciso  puni-las.  Nós,

deputados, não concordamos nem os policiais civis.

Assim, queremos, exigimos que esse projeto seja retirado da pauta. Queremos a
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solidariedade de vocês para com os servidores públicos, assim como aconteceu hoje

na Cidade Administrativa.

O meu tempo acabou, mas estou lhes dando os parabéns, pois estão vencendo um

pedacinho do choque de gestão, e o ano que vem vamos derrubá-lo.  Um grande

abraço.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O presidente -  A presidência registra a presença,  no Plenário,  da Sra. Alecia J.

McGregor, doutoranda em Política de Saúde na Universidade de Harvard.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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.

Palavras do Presidente

A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.550/2013,  do

governador  do  Estado,  que  dispõe sobre  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, e o Projeto de Lei nº

4.551/2013, do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, foram publicados em

essencialidades no Diário do Legislativo do dia 18/10/2013 e distribuídos em avulso

às deputadas e aos deputados na mesma data, por meio eletrônico. A presidência

informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos

na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  teve  início  no  dia  21/10/2013  e  será

encerrado em 11/11/2013.

Palavras do Presidente

A presidência  declara  a  ocorrência  de  vaga  nesta  Assembleia  Legislativa,  nos
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termos do parágrafo único do art. 50 do Regimento Interno, tendo em vista o decurso

do prazo para posse do deputado suplente Getúlio Neiva sem a sua manifestação, o

que configura renúncia tácita nos termos do § 2º do art. 7º, c/c o inciso II do art. 52,

do mesmo diploma legal. A presidência informa, ainda, que será publicada no Diário

do Legislativo de amanhã, dia 23, a convocação do segundo suplente, Sr. Antônio

Carlos Silva Nunes.

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 5.963 a 5.970, 5.981,

5.986,  5.988  e  5.989/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  5.971/2013,  da

Comissão de Defesa do Consumidor; 5.972 a 5.978 /2013, da Comissão da Pessoa

com Deficiência; 5.979 e 5.980/2013, da Comissão de Educação; e 5.982 a 5.985 e

5.987/2013, da Comissão de Segurança Pública.. 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 pela Comissão de Educação - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,

em 16/10/2013,  do  Projeto de Lei  nº  4.469/2013,  do governador  do Estado;  e de

Transporte - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 22/10/2013,dos Projetos de Lei

nºs 3.273/2012, do deputado Gustavo Corrêa, 3.633/2012, do deputado Sávio Souza

Cruz, com a Emenda nº 1; e do Requerimento nº 5.865/2013, do deputado Duarte

Bechir (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento  da Deputada Ana Maria Resende em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.894/2013 (Arquive-se o

projeto.); e , nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

dos deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear o Hospital  da Polícia Militar  de

Minas Gerais - HPM - pelo centenário de sua fundação.
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Registro de Presença

O presidente - A presidência registra a presença , nas galerias, de alunos do curso

de  Secretariado  Executivo  Trilíngue  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  -  UFV.

Obrigado pela presença.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O  deputado Lafayette  de  Andrada  -  Há  na  pauta  alguns  projetos  de  lei

complementares, inclusive o da Polícia Civil, que exigem quórum qualificado. Então

peço a V. Exa. recomposição de quórum.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Luiz Humberto Carneiro) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 48 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012 seja apreciado em primeiro lugar, entre os projetos em fase

de  votação.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

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

O deputado Gilberto Abramo - Verificação.

O presidente - É regimental. 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
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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.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Marques Abreu - Sr. Presidente, retificando, meu voto é “sim”.

A deputada Liza Prado - Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Luiz Henrique - Meu voto é “sim”, presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 48 deputados. Não houve voto

contrário.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  requerimento.  Vem  à  Mesa

requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita a inversão da pauta

desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.040/2013  seja  apreciado  em

segundo lugar, entre os projetos em fase de votação. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Rejeitado.

O deputado Sargento Rodrigues - Verificação.

O presidente - É regimental. 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.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 13  deputados.  Votaram  “não” 35  deputados,

totalizando 48 votos.  Está,  portanto,  ratificada a rejeição do requerimento.  Vem à

Mesa requerimento do deputado Rômulo Viegas em que solicita a inversão da pauta

desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº 30/2012 e os Projetos

de Lei nºs 4.260, 4.353, 4.354, 3.879 e 4.214/2013 sejam apreciados logo após o

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, nessa ordem. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.
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O deputado Sargento Rodrigues - Verificação, Sr. Presidente.

O presidente - É regimental. 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.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram “sim” 42 deputados. Votaram “não” 2 deputados, totalizando

44 votos. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento. Com a aprovação

do requerimento do deputado Rômulo Viegas, fica prejudicado o requerimento de

inversão de pauta do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão da pauta

desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.260  e  4.353/2013  sejam

apreciados em último lugar, entre as matérias em fase de votação.

Questão de Ordem

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Gostaria  de  uma  informação  para  este

deputado e este Plenário. Temos hoje a votação nominal. A partir do momento em que

a votação é nominal, para que proceder à verificação de votação, se o painel mudou?

Então  esse  painel  não  é  confiável.  A partir  do  momento  em  que  V.  Exa.  está

votando...

O presidente - Deputado Alencar da Silveira Jr., o requerimento não foi incluído nas

hipóteses de votação nominal,  portanto,  se encontra aprovado o  requerimento  do

deputado Rômulo Viegas.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, do governador

do Estado, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão

de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

da  Comissão  de  Administração  Pública,  e  com  as  Emendas  nºs  1  a  28,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto
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na forma do Substitutivo nº 3, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, e

das Emendas nºs 1, 4, 7, 13, 23 a 26, da Comissão de Segurança Pública. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela

rejeição das Emendas nºs 29 a 42 e 44 a 55. Vem à Mesa requerimento do deputado

Sávio Souza Cruz em que solicita a votação destacada das Emendas nºs 32, 48, 50,

52, 53 e 55. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII

do art.  232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do deputado Duarte

Bechir em que solicita a votação em bloco das emendas com parecer pela rejeição,

salvo destaques. 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 Substitutivo

nº 3, salvo emendas e destaques.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - 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 - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis

-  Sargento  Rodrigues  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado o Substitutivo nº 3, salvo emendas e destaques. Com a aprovação

do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e as Emendas nºs

2, 3, 5, 6, 8 a 12, 14 a 20, 22, 27 e 43. Em votação, as Emendas nºs 1, 4, 7, 13, 21,

23 a 26, 28, 29 a 31, 33 a 42, 44 a 47, 49, 51 e 54.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Celinho do

Sinttrocel - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Ivair

Nogueira - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rosângela Reis -

Sargento  Rodrigues  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda -

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sebastião

Costa - Zé Maia -

- Registra “branco” a deputada:

Liza Prado

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, gostaria de retificar meu voto: é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 20 deputados. Votaram “não” 34

deputados, totalizando 54 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 1, 4, 7, 13, 21, 23 a

26, 28, 29 a 31, 33 a 42, 44 a 47, 49, 51 e 54. Votação da Emenda nº 32.

O deputado Gilberto Abramo - Solicito a leitura da emenda, Sr. Presidente.

O presidente - Deputado Gilberto Abramo, devido à celeridade do processo, o que

se torna imprescindível, cumpre à presidência informar que todas as emendas foram

plenamente publicadas, o que torna desnecessário o seu pedido. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - O tempo é suficiente, Sr. Presidente. Deputados e
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deputadas,  infelizmente,  tivemos  a  rejeição  da  maioria  das  emendas  que

apresentamos a pedido do sindicato.

Destacamos seis emendas, e nós, deputados do bloco, nos revezaremos aqui para

buscar convencer nossos pares de que não são do Bloco Minas sem Censura a votar

favoravelmente a elas.

Fiquei responsável por defender a primeira emenda, que diz o seguinte: “Dar ao art.

1º a seguinte redação: 'Art. 1º - Esta lei organiza a Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes dos

cargos  da  carreira  Polícia  Civil  e  servidores  dos  cargos  da  carreira  do  quadro

administrativo.  Parágrafo  único  -  Fica  assegurado  aos  servidores  da  carreira

administrativa, função de atividade-meio da Polícia Civil,  a concessão de reajustes

salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para a carreira da

Polícia Civil'”.  Isso é para manter uma unidade também salarial de data-base e de

reajuste para toda a categoria.

Algo  que  governos  antidemocráticos  fazem,  em  especial  governos  de  caráter

neoliberal, como é o caso do governo Anastasia e do seu antecessor, Aécio Neves, é

buscar dividir a categoria e não dar o caráter de unidade na luta para minimizar a

pressão dos trabalhadores em cima do próprio governo. Nesse caso, o governo exclui

os  servidores dos cargos da carreira do quadro administrativo da organização da

Polícia Civil no Estado. Isso, evidentemente, enfraquecerá a Polícia Civil e a luta da

categoria  porque  terão  reajustes  que  poderão  ser  diferenciados,  não  terão

necessariamente a mesma data-base. Além disso, é justo que também os que se

encontram no quadro administrativo estejam, como estiveram com vocês agora, no

campo de luta aqui  na Assembleia Legislativa e durante a greve.  Isso facilitará a

organização do sindicato e dará à Polícia Civil uma unidade de ação importante tanto

para fazer suas reivindicações como para exercer sua profissão.

A emenda solicitada pelo sindicato é exatamente incorporar o quadro administrativo

nas questões relativas à Polícia Civil e ao plano de carreira da categoria.

Esperamos  que  a  maioria  dos  deputados  apoie  essa  emenda.  Pediria  aos

deputados atenção porque isso nem sequer significa maior despesa para o governo,

significa apenas que esses trabalhadores da Polícia Civil serão tratados em igualdade
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com os outros. Os deputados não precisarão preocupar-se se isso está gerando mais

custo,  nada  disso,  é  apenas  uma  questão  realmente  de  organização  da  própria

Polícia Civil.

Sabemos que muitas vezes a base do governo sofre pressão do governo. Mas é

preciso reconhecer também, presidente, deputadas e deputados, a pressão que vem

dos trabalhadores, que também é legítima, afinal de contas no regime democrático

todos se organizam. O parlamento existe para que a sociedade conheça o voto e a

expressão de cada um. Foi assim que a Assembleia Legislativa aprovou que agora

todo voto de deputado seja aberto. Todos sairão daqui sabendo quem votou a favor e

quem votou contra cada uma das emendas. Essa opção de ser voto aberto, e já não

ser fechado ou um voto que não é no painel foi opção dos deputados. Então, nenhum

deputado pode reclamar agora da transparência. A transparência faz parte da Casa, e

a pressão da Polícia Civil faz parte também do processo democrático. Por isso, peço

aprovação da Emenda nº 32.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 32.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Celinho do

Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Maria

Tereza Lara - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Ulysses Gomes -

- Registram “não” os deputados e as deputadas :

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques

Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -

Sebastião Costa - Zé Maia.
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O deputado Rogério Correia - O meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 35

deputados, totalizando 51 votos. Está rejeitada a Emenda nº 32. Emenda nº 48. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, pedimos para encaminhar essa emenda porque é muito importante em

relação aos pleitos dos companheiros da Polícia Civil.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária rejeita  a emenda sob o

argumento, de seu relator, de que a Constituição da República veda a vinculação de

quaisquer espécies remuneratórias. Essa vedação, prevista no art. 37 da Constituição

da República, não encontra ressonância no que a própria Constituição diz um pouco

mais adiante, no seu art. 39, § 5º. Ou seja, é exatamente o contrário.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária alega que não pode aprovar

a emenda porque há essa vedação. O que a emenda propõe não é equiparar salário

de servidor da Polícia Civil com qualquer outro servidor. Na verdade, é o contrário.

Ela simplesmente estabelece um percentual entre uma categoria de servidor e outra,

dentro  da  própria  estrutura  da  Polícia  Civil,  entre  o  investigador,  o  escrivão  e  o

delegado-geral  da Polícia Civil.  Ou seja,  o contrário  do que disse a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. O § 5º do art. 39, deputado Adelmo, diz o

seguinte: “Lei da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá

estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos”.

Ou seja, na mesma carreira, na mesma instituição, podemos dizer perfeitamente que

o investigador poderá receber um percentual “x” do vencimento maior, do delegado-

geral da Polícia. É isso que o legislador disse no § 5º do art. 39 - totalmente contrário

ao  fundamento  jurídico  exposto  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Ou seja, a emenda traz uma alegação jurídica.

Se há algum impedimento, alguma orientação política para se rejeitar uma emenda,

eu aceito porque o deputado que estava lá como relator é da base de governo, líder

do bloco. Nesse caso,  estaria acatando a orientação política.  Agora, se se firmar,

fundamentar,  ancorar  num  preceito  jurídico  para  dizer  “não”,  esse  preceito  será

jogado por terra.
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Portanto,  encaminhamos  favoravelmente  à  aprovação  da  Emenda  nº  48,

destacada. Quero deixar claro que ela não é de minha autoria, até para mostrar a

grandeza do espírito democrático que encontramos nesta Casa. Ela é do deputado

Rogério Correia, vice-líder do Bloco Minas sem Censura, mas entendemos que ela é

muito  tranquila  e  está  em  consonância  com  o  que  determina  a  Constituição  da

República.

Portanto, deputado Alencar, lei  da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração. A

Emenda  nº  48  diz  exatamente  isso:  “Para  fins  de  construção  das  tabelas  de

remuneração dos cargos das carreiras a que se refere o art. 76...” - ou seja, delegado

de polícia, médico legista, perito, escrivão e investigador - “... o princípio da hierarquia

será gradativamente aplicado, sendo a relação entre a maior e a menor remuneração

dos cargos das carreiras a que se refere o art. 76 desta lei complementar será de, no

mínimo, um terço”.

Estamos estabelecendo uma relação de nivelar, em termos de salário, exatamente

para que os policiais civis da base não sofram nenhum golpe a qualquer momento ou

a qualquer hora, ou seja, é uma emenda mais do que justa, que atende ao preceito

fundamental, especialmente à questão jurídica e constitucional.

Assim, o nosso encaminhamento, o nosso voto é favorável à Emenda nº 48. E faço

um apelo às deputadas e aos deputados: que a aprovem, votando “sim” à Emenda nº

48.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 48.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino

- Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Rogério Correia -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes.

- Registram “não” as deputadas e os deputados :

Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -
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Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 19  deputados.  Votaram  “não”  32  deputados,

totalizando 51 votos. Está rejeitada a Emenda nº 48. Emenda nº 50. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Faço um apelo às deputadas e aos deputados para

que prestem atenção nesta argumentação, porque não se trata de uma mera questão

de situação e de oposição. Tenho a certeza de que, com o argumento lógico que farei

aqui, terei o apoio de todos os colegas.

O  projeto  em  si  representa  um  avanço  para  a  Polícia  Civil  do  Estado.  Isso  é

inegável.  Não podemos, ao jogar a água suja para fora da bacia,  jogar a criança

junto.

A emenda que trago em nome do bloco e que vou encaminhar, é uma questão de

isonomia. Peço a atenção da plenária. O art. 96 do Substitutivo nº 2 ao PLC nº 23 traz

uma  promoção  para  o  delegado  nível  II,  após  o  estágio  probatório.  Isso  existe

também na Polícia Militar. Acredito que o relator se equivocou ao não estender esse

benefício a todos os policiais. Isso foi um equívoco, e o Plenário pode corrigi-lo.

A emenda que apresento ao art. 96 é: “O policial civil e o servidor administrativo

serão  promovidos  do  nível  I,  de  sua  respectiva  carreira,  para  o  nível  II  de  sua

respectiva  carreira,  após declaração de estabilidade no respectivo  cargo público”.

Isso é o normal. Não podemos aprovar aqui, de certa forma, a constituição da Polícia

Civil,  que é a sua lei  orgânica, com uma uma discriminação dessas.  O correto é

garantirmos a todo policial civil,  sem distinção, e a todo o pessoal administrativo o

mesmo direito. O impacto disso é mínimo, já apresentamos estudos em relação a

isso. E digo mais, vários setores do governo concordavam com essa emenda. Faltou

talvez um ajuste melhor, uma conversa melhor.

Faço aqui um apelo, destacando o esforço de vários deputados do governo que se
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empenharam para que essa matéria fosse votada. Entre eles distingo o deputado

João  Leite,  pois  participei  com  ele  desse  esforço.  Peço  o  voto  de  todos  para  a

emenda que apresento. Se fosse uma lei ordinária,  já seria odiosa uma distinção.

Portanto,  na  lei  que  institui  a  polícia,  que  é  lei  orgânica,  não  podemos  ter  essa

distinção.

Não  vou  citar  nomes  de  pessoas  em  cuja  companhia  fiz  interlocução  com  o

governo,  porque é  constrangedor,  mas  fui  a  vários  setores  do  governo.  Estamos

garantindo um direito a todos. Essa é uma forma de valorização da categoria; é mais

que isso, é tratamento igual.

É bom que os policiais aqui presentes saibam que essa votação está sendo uma

grande conquista. Elogio o Sindpol e todos os sindicatos que participaram dessa luta.

Foi uma luta árdua e difícil. Para coroar o trabalho desta Assembleia, votar “sim” a

essa Emenda nº 50 é restituir um princípio isonômico de justiça. Sei que esta Casa

não se furtará a esse papel fundamental. Acredito nos meus pares e tenho a certeza

de que serão favoráveis a essa emenda. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 50.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio

Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas

- Sebastião Costa - Zé Maia.
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O  presidente  -  Votaram  “sim” 18  deputados.  Votaram  “não” 29  deputados,

totalizando 47 votos. Está rejeitada a Emenda nº 50. Emenda nº 52. Com a palavra,

para encaminhar, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Sobre a Emenda nº 50, eu gostaria de fazer um apelo.

Ela foi derrotada, mas há uma chance de ela retornar, por um acordo assinado por

todos os líderes, no 2º turno.

Eu pediria ao deputado Lafayette de Andrada, que foi um gigante neste projeto, que

até amanhã conversasse com o governo sobre o impacto financeiro dessa emenda.

V. Exa. vai encontrar, dentro do governo, setores favoráveis a esta emenda. Eu e V.

Exa. sabemos muito bem disso. Então, que pudéssemos, amanhã, pela manhã, no 2º

turno, num Acordo de Líderes, reapresentá-la.

Deixo aqui o meu apelo. Faltaram 11 votos para a emenda ser aprovada. Ela só

pode voltar por um acordo entre as lideranças. Peço às lideranças de governo que

façam  um  estudo.  O  deputado  João  Leite  muito  ajudou  nesse  projeto,  sobre  o

impacto financeiro. Então, que houvesse uma reconsideração no 2º turno. Deixo isso

aqui  como  um  apelo,  porque  não  quero  aqui  a  política  de  quem  ganhou,  quem

venceu. Creio que quem tem de vencer é a democracia e a Polícia Civil de Minas

Gerais. Nós não podemos permitir que alguns digam que a lei não era para tratar de

questões específicas de promoção e de salários, mas para promover os delegados.

Como nós, deputados, vamos dizer, fora daqui, que concedemos a promoção, após o

estágio probatório, para o delegado e a negamos para o perito, para o escrivão, para

o agente de política e para o pessoal administrativo?

Eu pergunto isso aos colegas deputados. Sei  que há um clima de paixão, mas

procuro  separar  essas  coisas,  deputado Luiz  Humberto  Carneiro.  Então  gostaria,

deputado Duarte Bechir, que tem se empenhado muito nesse projeto, que houvesse

essa possibilidade de a Emenda nº 50 retornar num acordo de lideranças, no 2º turno.

Quanto à Emenda nº 52, o que ela diz? A Emenda nº 52, que trago, é a seguinte:

“Fará jus ao reposicionamento na carreira o investigador  de polícia e escrivão de

polícia que atendam aos requisitos da promoção especial”. Ou seja, serão elevados

aos níveis  superiores  na  respectiva carreira,  desde que estejam posicionados em

níveis  intermediários,  e  serão  reposicionados  um  nível  para  cada  oito  anos  de
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exercício  na  função  policial  civil,  independentemente  da  existência  de  vagas  e

interstício no nível”.

As  outras  categorias  já  têm  esse  direito;  estou  trazendo  para  uma parcela  da

categoria.

Além do mais, o servidor público civil tem esse direito à promoção. Cito o Decreto

nº 45.274/2009. Aconteceu esse reposicionamento em todas as carreiras. E outra: foi

baseado numa lei que nós aprovamos. Estou pedindo um tratamento isonômico a

servidores  da  Polícia  Civil  que  não  têm  esse  reposicionamento.  É  também  outra

emenda de correção de uma injustiça. Não preciso dizer que o impacto financeiro

desse reposicionamento é de 10% do impacto financeiro da emenda anterior. Além do

mais,  os  policiais  militares  também  têm  essa  promoção  automática.  Durante  oito

anos, tratarmos iguais como diferentes não é justiça. Então peço para a Emenda nº

52  o  voto  dos  meus  colegas,  o  voto  de  V.  Exas.,  entendendo  que  esse  projeto

representa um avanço, e esse avanço será coroado com um “sim” nessa votação.

Sei que, com meus apelos a emendas anteriores, oito colegas se abstiveram, não

votaram. Se esses oito votarem agora e dois que votaram “não” na emenda anterior

mudarem o voto, teremos a maioria dos votos. Quero fazer esse apelo, porque acho

que  estamos  aprovando aqui  algo  definitivo  para  a  Polícia  Civil,  e  não  podemos

aprovar injustiça. Temos de ter esse tratamento igualitário, isonômico, garantido às

carreiras de investigador e de escrivão. Não pensem vocês que isso representaria

uma diferença  salarial  muito  grande,  pois  não  representaria.  Então  peço  para  a

Emenda nº 52 o voto de justiça; porque o voto da isonomia com os outros servidores

do Executivo é “sim”.  Se não votarmos “sim”  a essa emenda, estaremos fazendo

injustiça à lei maior da Polícia Civil, que é a lei orgânica. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 52.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino

- Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Rogério Correia -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses
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Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira -  Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Zé Maia.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o equipamento não registrou meu

voto. Meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 20 deputados. Votaram “não” 31

deputados, totalizando 51 votos. Está rejeitada a Emenda nº 52. Emenda nº 53. Com

a palavra, para encaminhar, o deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar  quero  justificar  a

ausência do deputado Sávio Souza Cruz, que está presidindo uma comissão neste

momento.

Disso tudo, sabem o que me deixa indignado? Todo mundo reclama de segurança

pública; todo o mundo reclama do aumento... Todo o mundo reclama de segurança

pública. Todos nós, deputados e sociedade. Todos nós reclamamos do aumento da

violência. Agora temos um grande instrumento para engrandecer o nome da Polícia

Civil e não fazemos isso. Não consigo entender coisas como essa.

Todo  mundo  reclama o  tempo  todo.  Sabe,  presidente,  deputados,  participei  de

muitas discussões. Os presidentes de entidades viram o quanto participei, até porque

sou  policial,  estou  parlamentar.  Sou  casado  com  uma  policial  civil.  Brigamos,

brigamos,  brigamos,  e  a  conclusão  a  que  chegamos  é  que  a  sociedade  está

perdendo hoje aqui. Ela está perdendo porque a Polícia Civil está perdendo. Nós, por

sermos  preocupados  demais  com  determinadas  coisas,  estamos  perdendo  uma

oportunidade e, na realidade, estamos fazendo uma grande covardia com a Polícia

Civil nesta tarde. Covardia porque, depois de tantos anos, tivemos oportunidade de

resolver um grande problema dessa polícia.  Começamos com os peritos, que não
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ficaram em lugar nenhum. Não ficaram num lugar nem no outro. Depois a discussão

com os investigadores e os escrivães. Assumiu-se um pré-compromisso e, no final da

discussão, retiraram-no. Esqueçam a letra E, que o impacto não é mais de R$28,00.

“Ah, mas a gente não pode, porque a Polícia Militar não vai gostar”.

Estou discutindo a lei orgânica da Polícia Civil, então tenho de me preocupar com a

Polícia Civil.  Não consigo entender  algumas argumentações.  Falo isso com muita

tranquilidade.  Algumas  argumentações  sem  fundamento.  Convençam-me  de  um

fundamento: “Olhem, o investigador não pode ler a letra E porque são R$28,00, e isso

vai dar impacto de...” Esse é o argumento. Agora, porque fulano ou sicrano não quer,

isso me deixa sem entender.

Segundo, por que não quiseram fazer essa vinculação de 3,6 ou de 1/3? Porque

ainda há algumas pessoas que acham que vão conseguir. Com todo respeito a todas

as classes, “ah, não, não podemos vincular porque existe uma expectativa de que o

colega delegado, que merece, vai ganhar R$200.000,00 e vai deixar o investigador

para trás”. Isso não vai acontecer nunca. Se vamos ganhar bem, vamos todos juntos,

mas deixar para trás não se pode. Quero que o delegado ganhe bem, como também

quero que o coronel de polícia ganhe muito bem. O que não pode acontecer é o que

ocorria em 1997, quando um soldado ganhava R$200,00 e um coronel R$22.000,00.

Isso não vai acontecer nunca. Então, quanto a essa tentativa de vincular, a ideia é a

seguinte: usem todas as forças que têm para crescer e ganhar bem, mas nos levem

juntos.

Agora,  as  emendas  que  estamos  discutindo  são  do  corpo  administrativo,  que

também não está em lugar nenhum. O assistente administrativo é uma aberração

jurídica, funciona da seguinte forma: quando dão aumento à Polícia Civil, “ah, não vai

alcançar  vocês,  porque  vocês  são  do  corpo  administrativo,  estão  vinculados  ao

servidor civil”. Quando o servidor civil ganha aumento, “ah, não vai alcançar vocês,

porque vocês são da Polícia Civil”. Então não estão em lugar nenhum.

Temos  oportunidade  de  corrigir  essas  aberrações  em  relação  às  atribuições

específicas. Há assistente administrativo dirigindo viatura da Polícia Civil. Ele não é

policial,  mas  está  dirigindo  viatura.  Imaginem  ele  indo  com  uma  viatura  para  a

diretoria  de transportes  e, no meio do caminho,  um cidadão o para e diz:  “Estou
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sendo assaltado”. E ele, dentro de uma viatura, vai falar: “Não, não posso, porque sou

assistente administrativo”.

Então, acho que o meio para corrigir essas aberrações será aprovar a Emenda nº

53 e dizer qual é o papel de cada um na Polícia Civil. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 53.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Celinho do

Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Liza

Prado - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite

- Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

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

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas

- Sebastião Costa - Zé Maia.

A deputada Maria Tereza Lara - Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Antônio Genaro - Presidente, meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 18 deputados. Votaram “não” 35

deputados, totalizando 53 votos. Está rejeitada a Emenda nº 53.

QUESTÃO DE ORDEM

O deputado Gilberto Abramo - Gostaria de saber se há mais alguma emenda a esse

projeto ou se essa foi a última, para que, ao final, possamos fazer declaração de voto.

O presidente - Há mais uma, deputado Gilberto Abramo. Emenda nº 55. Com a

palavra, para encaminhar, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, o deputado Cabo Júlio antecedeu-me

e tocou num ponto-chave. É muito bonito, nas eleições, falar de segurança pública,
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educação e saúde. O governador vai lá na periferia, pega um menino, de preferência

negro,  põe esse  menino no colo,  dá-lhe  um  beijinho,  diz  que  vai  colocar  escola

pública, saúde, segurança, que a Polícia Militar vai fazer polícia preventiva e que tudo

vai ser uma beleza. Diz: “Aqui vamos instalar tudo de melhor. A Polícia Civil estará

presente,  tudo  funcionará  uma  maravilha,  uma  beleza”.  Mas,  na  hora  em  que

precisamos  votar  uma  lei  como  essa,  infelizmente  a  votação  decepciona  os

trabalhadores da Polícia Civil e da segurança pública.

No ano passado, 2012, houve a mesma coisa, mas com a educação. Acabou a

greve  dos  professores  e  foi  a  mesma  coisa.  No  entanto,  quando  as  eleições

chegarem,  as  prioridades  voltam.  Então  o  candidato  dirá:  “Minha  prioridade  é

educação, saúde e segurança pública”. Ou seja, a mesma coisa. Está na hora de

mostrar isso, não é? Essa emenda vai no mesmo sentido, ou seja, garantir direitos ao

pessoal  da  área  administrativa  da  Polícia  Civil.  Acho  que  colocar  essa  emenda

dizendo que é a carreira do quadro administrativo da Polícia Civil, analista, técnico,

assistente e auxiliar da Polícia Civil, vai ajudar a equipar a polícia melhor e nos ajudar

na questão da segurança pública.

Por isso pedimos apoio a essa emenda, que foi a última em que fizemos destaque.

Tenho  a  certeza  de  que  os  deputados  agora  estão  mais  sensibilizados  com  as

emendas apresentadas, e há uma expectativa grande para se dar prioridade a essa

emenda da segurança pública.

Eu queria também justificar - o deputado Cabo Júlio já o fez, mas quero reiterar - a

ausência do deputado Sávio Souza Cruz, líder do nosso bloco Minas Sem Censura,

que está presidindo uma reunião na Comissão de Minas e Energia, que já estava

marcada. Ele me pediu que justificasse sua ausência na votação, mas está conosco.

Ele tem sido um batalhador, como líder do nosso bloco, principalmente na denúncia

do choque de gestão.

E  queria  também  fazer  essa  consideração  final.  O  problema  que  existe  na

educação,  na  saúde  e  na  segurança  pública  em  Minas  Gerais,  de  não  serem

prioridade  de  fato  e,  no  caso  da  saúde  e  educação,  nem  sequer  o  mínimo

constitucional ser respeitado, não se deve a o governador não ter sensibilidade ou ser

má pessoa. De jeito nenhum, não é nada pessoal, mas é um problema de concepção.
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Quando  o  governo  cisma que  o  problema do  Estado  é  um  problema de  gestão

privada, que quer substituir a gestão pública por Parcerias Público Privadas e dar ao

mercado a prioridade das questões públicas, ele diminui o papel do Estado. E, ao

fazê-lo, o investimento é menor. É o que denunciamos há muito tempo, o chamado

projeto neoliberal.

Às vezes fica até enjoado falar tanto, dizem que este deputado só fala nesse projeto

neoliberal. Um dia, na câmara municipal, o César Masci era presidente, e o vereador

Paulão vivia denunciando o projeto neoliberal, até que o César Masci disse: “Um dia

vou acabar votando nesse projeto neoliberal, para acabar logo e ver quem é a favor

ou contra”.  Esse modelo  neoliberal  de  fato diminui  o  papel  do  Estado em Minas

Gerais, e tem sido a tônica deste governo. Então, quando dizemos que o investimento

em segurança pública é menor  do que deveria  ser e menor  do que é em outros

estados, e a mesma coisa acontece com a saúde e a educação, é uma ideia de

modelo que precisa ser substituída em Minas Gerais. Esse modelo está ultrapassado

no mundo e em Minas tem feito mal. É o tal choque de gestão, que todo o mundo se

arrepia  só  de  ouvir  falar.  Portanto,  a  favor  da  Emenda  nº  55,  peço  o  voto  dos

deputados.

* - Sem revisão do orador.

- Registram“sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  André  Quintão  -  Cabo  Júlio  -

Celinho  do  Sinttrocel  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Ivair

Nogueira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

- Registram “não” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto
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Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Zé Maia.

O deputado Hely Tarqüínio - Presidente, meu voto é “não”.

O deputado Almir Paraca - Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 18 deputados. Votaram “não” 36

deputados,  totalizando  54  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  55.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012  na  forma do

Substitutivo nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, faço questão desta declaração de voto,

até porque os próximos projetos que estaremos votando dizem respeito ao crédito

suplementar do Ministério  Público. São dois pedidos de suplementação, o que na

verdade foge ao que esta Casa tem dado como exemplo, procurando economizar. O

Ministério Público, por sua vez, gasta. Se o Ministério Público cortasse seus gastos,

acredito que sobraria um pouco mais de dinheiro para beneficiarmos os agentes da

Polícia  Civil.  Às  vezes  o  Estado reclama que não tem dinheiro,  mas o  Ministério

Público constantemente pede suplementação. Isso infelizmente nos chateia, porque

ele não acompanha o desenvolvimento e a preocupação desta Casa. Afirmo que, em

todas  as  votações,  votamos  com  os  policiais  civis.  Seremos  favoráveis  a  toda

matéria, a todo projeto de lei que chegar a esta Casa que venha beneficiar a Polícia

Civil.  Em nenhum momento estaremos caminhando na contramão. Se eu caminhar

na contramão quanto ao benefício da Polícia Civil, estarei caminhando contra aquilo

em que acredito, contra a preocupação que tenho para com a população. Deixo bem

claro esse meu posicionamento porque sei que, no decorrer deste ano e no próximo

ano, outras matérias certamente virão. A Polícia Civil pode contar com o nosso apoio.

O presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 30/2012,

do governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 54, de 13/12/1999, que

dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG  -  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Segurança  Pública  opinou  pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  da
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Comissão  de  Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Segurança Pública que opina pela aprovação do Substitutivo nº 1. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, serei breve, até porque temos

duas emendas a apresentar ao projeto. Solicito à nossa assessoria que traga aqui o

projeto. O Corpo de Bombeiros apresentou esse projeto, obviamente enviado pelo

governador,  mas  faltaram  algumas  especificações.  Em  que  pese  a  tentarmos

sensibilizar, tentarmos fazer o convencimento dos deputados, há momentos em que a

base de governo vota sem ouvir os próprios colegas deputados. O projeto de governo

vem,  e  eles  simplesmente  votam  naquele  projeto,  da  forma como ele  vem,  sem

questioná-lo. É preciso questionar, é preciso refletir.

O  projeto  ao  qual  apresentamos  emendas  trata  da  criação  de  seis  comandos

regionais do Corpo de Bombeiros. No entanto, consta, em seu art. 20: “Ficam criados

seis  comandos  operacionais  de  bombeiros,  cujas  localidades  serão  definidas  em

regulamento”.  Tenho  alertado  diversas  vezes  os  deputados,  mas  em  alguns

momentos  ficamos  sem  entender.  Eles  conseguem  subtrair  de  si  mesmos  a

competência para legislar. Não podemos criar seis comandos regionais sem saber as

localidades.  As  localidades  serão  definidas  na  forma  do  regulamento,  deputado

Gilberto Abramo. Imagine  que um deputado tenha uma proximidade maior  com o

governo e queira levar um comando regional desses para uma região que não atenda

à necessidade da população. Remeter para a forma do regulamento é algo muito

ruim.

Apresentamos  as  emendas,  Sr.  Presidente.  Lerei  o  teor  da  emenda  que

apresentamos.  Certamente  essa  emenda  busca  aperfeiçoar  o  projeto.  Queremos

saber quais são as cidades que receberão esses comandos e por qual motivo.

O cidadão precisa saber em qual cidade vai ser criado o comando regional, para

que ele possa avaliar se o governo está investindo de forma correta os recursos do

contribuinte.

Esse projeto do governo que cria especialmente os comandos regionais precisa ser

aperfeiçoado. É preciso, deputada Rosângela Reis, definir critérios. Imagine que V.

Exa. queira, considerando-se a população, as indústrias, o comércio e uma série de
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outros requisitos, que Ipatinga crie esse comando regional para que seja ampliada a

prestação de serviços do Corpo de Bombeiros. Da forma como está, o deputado diz:

“Comando, crie na forma de regulamento”. Estamos criando órgãos, e não podemos

fazê-lo na forma de regulamento.

Há  momentos  em  que  não  dá  para  entender  cabeça  de  deputado.  Ele

simplesmente tapa os olhos para situações em que não poderia fazê-lo,  porque o

Parlamento é o legislador genuíno, e não o Executivo, o Judiciário nem o Tribunal de

Contas.  Remeter  para  a  forma  de  regulamento  a  criação  de  seis  comandos

operacionais  do  Corpo  de  Bombeiros  é  tapar  os  olhos,  é  se  eximir  da

responsabilidade, enquanto legislador, de dizer: concordamos que esses comandos

sejam criados, mas devemos obedecer a critérios. E quais são eles? A necessidade

da população.

Sofri um acidente de trânsito no dia 7 de setembro, depois do trevão de Pirapatos,

indo em direção a Paracatu. O Distrito JK fica a 90km da sede de João Pinheiro, bem

próximo  ao  trevo.  A guarnição  do  Corpo  de  Bombeiros  mais  próxima,  deputada

Rosângela Reis, estava em Patos de Minas, a 130km. Não tem bombeiro em João

Pinheiro nem em Paracatu. A unidade mais próxima estava em Unaí, e Unaí está a

100km  de  Paracatu,  que,  por  sua  vez,  está  a  100km  de  João  Pinheiro,  e  João

Pinheiro está a 140km de Três Marias.

Deputado não se pode votar, como se toca boiada: vota assim, vota desse jeito.

Temos de refletir  e analisar. Precisamos ter um pouco de atenção com aquilo que

votamos. Fazemos encaminhamento, somos favoráveis, Sr. Presidente. Vou insistir

novamente com a emenda na comissão de mérito, em 2º turno, porque, do jeito como

o projeto está, estamos virando para o lado do comando do Corpo de Bombeiros,

criando onde eles querem, e não estabelecendo os critérios em lei, e estes devem ser

estabelecidos  em  lei.  Sou  favorável  ao  projeto,  Sr.  Presidente,  mas  é  preciso

estabelecermos critérios para a criação desses comandos operacionais.

* - Sem revisão do orador.

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
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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 Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  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 - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Ivair

Nogueira - 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 - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero computar o meu voto: “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim” 53  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está aprovado o Substitutivo nº  1,  salvo emenda.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei Complementar nº 30/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Segurança Pública.

Declaração de Voto

O deputado Cabo Júlio  - Presidente, rapidamente quero agradecer aos colegas,

principalmente  os  do  bloco  PT-PMDB,  e  a  todos  os  colegas  que  estavam  num

processo de não votarem alguns  projetos,  somente os  institucionais.  Fizemos um

apelo para que  se incluísse nessas votações, nesse grande acordo, o projeto do

Corpo  de  Bombeiros,  e  tanto  o  líder  do  governo  quanto  o  líder  da  oposição  o

incluíram. Então, quero apenas declarar o meu voto e fazer esse agradecimento a

ambos os líderes, do governo e da oposição. Obrigado, presidente.

O  presidente  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.260/2013,  do
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governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal  do  Estado em favor  do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  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 -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio

- Ivair Nogueira - 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 - Marques Abreu - Neilando

Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.260/2013. À Comissão de

Redação.

Declarações de Voto

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, serei muito breve. Não vou cansar os

deputados. Estamos diante de uma solicitação no projeto do Tribunal de Contas. Só

quero lembrar aos deputados e às deputadas que lá, por um acórdão votado pelo

Tribunal de Contas da União, servidores que ganham acima do teto estão tendo de se

enquadrar no teto, que equivale aos vencimentos de ministro do STF, na ordem de

R$28.000,00. Aliás, esses servidores terão até de fazer  devolução, por um acórdão
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votado  no plenário  do  TCU.  Fiz  questão  de  imprimir  as  tabelas  e  passá-las  aos

deputados Adelmo Carneiro Leão, Romel Anízio, Durval Ângelo, Célio Moreira e às

deputadas  Ana Maria  e  Luzia  Ferreira.  Aqui  continua  a  farra  dos  salários,  e  não

vemos, não ouvimos e não assistimos a nenhum tipo de fiscalização deste Poder, que

tem deveres e obrigações, e do Tribunal de Contas. Deputado Hely Tarqüínio, em

agosto,  um juiz do Tribunal de Justiça Militar  recebeu R$46.000,00; o Cel.  James

Ferreira Santos recebeu R$40.000,00; o Cel. Osmar Duarte Marcelino, presidente do

Tribunal de Justiça Militar recebeu R$45.000,00; o Cel. Rúbio Paulino Coelho recebeu

R$40.000,00. É engraçado, parece que os deputados desta Casa estão dormindo,

acham tudo normal. Alguém deve pensar: “Não, o Tribunal de Contas da União está

errado. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados não deveriam ter

feito  aquilo,  porque  não  há  lei  para  cumprimento  do  teto”.  Os  arts.  37  e  39

estabelecem que o teto máximo dos servidores públicos ou dos membros de Poder é

o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Renan Calheiros e o Henrique

Eduardo Alves determinaram o cumprimento de acórdão do TCU, que li  agora há

pouco.  Novamente,  eles  batem  na  mesma  tecla:  há  previsão  na  Constituição,  o

legislador deixou claro essa questão do teto. Mas parece que aqui em Minas não há

teto. Aqui nesta Casa há vários servidores que ganham acima do teto, e ninguém fala

do assunto.  Parece que todos estão em plena letargia.  Busquei  assinaturas para

instalar a CPI do Tribunal de Justiça Militar, mas o governo deu a seguinte orientação

aos deputados da sua base: “Não mexam com isso, larguem para lá. Não é preciso

cumprir teto. Para que teto? Isso é conversa fiada do deputado Sargento Rodrigues,

não está escrito na Constituição”. Como nós, deputados, voltamos para casa? Temos

deveres. O caput do art. 73 da Constituição do Estado diz: “A sociedade tem direito a

um governo honesto e obediente à lei ”. É dever desta Casa fiscalizar a farra dos

altos  salários  do  Tribunal  de  Justiça  Militar.  Receber  R$40.000,00,  R$45.000,00,

R$46.000,00 não é estar acima do teto? Ou fugimos da escola e não sabemos mais

fazer  conta para reconhecer que R$46.000,00 é mais que R$28.000,00,  deputado

Vanderlei Miranda? Estamos falando do teto da União, pois o subteto dos Estados é o

valor do salário dos desembargadores, ou seja, R$25.323,00. Isso foi determinado

por nós, trata-se de lei estadual. Parece que todos estão dormindo. Estou aqui mais
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uma vez, Sr. Presidente, fazendo um apelo: comissão especial para apreciar proposta

de emenda à Constituição tratando desse tema. Espero que os deputados comecem

a se incomodar ou ficaremos parados, fingindo que isso não está acontecendo? São

essas as minhas palavras de declaração de voto em relação a essa matéria que o

Plenário acabou de votar.

O deputado Adelmo Carneiro Leão -  Essa discussão já vem de longo tempo.  A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem responsabilidades, e não são

poucas, em relação às questões salariais  do Estado.  Entendo que,  em função do

dever constitucional da Assembleia de Minas, deveríamos cuidar para garantir que os

limites,  os  tetos  salariais  nos  diferentes  Poderes  sejam  assegurados,  garantidos,

começando  por  esta  Casa.  Não  consigo  compreender  por  que  existem  ainda

servidores que recebem salários acima do teto. No mínimo isso deve ser divulgado

com total transparência aqui e alhures, em todos os lugares. Transparência mesmo, e

não transparência sombreada. Estou tratando disso também porque acabamos de

votar  uma suplementação  de  recursos  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  Esses

recursos serão utilizados para investimento no Tribunal, até em recursos humanos.

Temos  dados  muito  claros  de  que os  recursos,  os  orçamentos  definidos  para  os

diferentes tribunais, para os governos, têm um limite. Do ponto de vista da aplicação

de recursos na área de recursos humanos, há até um limite prudencial que alguns

tribunais já extrapolaram. E continuam fazendo seus ajustes. Estou tratando dessa

questão para que haja um olhar especial para a Assembleia de Minas. Todos sabem

da  minha  veemência  no  combate  aos  salários  exorbitantes.  Mas  também  com  a

mesma veemência,  Sr.  Presidente,  precisamos cuidar  dos salários  dos servidores

desta Assembleia, que são abaixo da conta, de modo geral. A grande maioria dos

servidores têm salários aquém do que merecem do ponto de vista de comparação, de

isonomia,  de  condições  de  trabalho.  Temos  aqui  excepcionais  trabalhadores,

servidores públicos,  sejam contratados em nossos  gabinetes,  sejam concursados,

cujos salários estão muito aquém, comparando-se com os do Tribunal de Justiça e

com os  do Tribunal  de  Contas.  Então,  quero  aqui,  diante  do  que foi  ofertado ao

Tribunal de Contas e do que está sendo oferecido aos Tribunais de Justiça e Militar,

dizer que também precisamos cuidar da nossa Casa do ponto de vista da valorização
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dos servidores. A Assembleia de Minas é, de todas as instituições, de todos os entes

do Estado, a que tem a maior faixa de segurança em relação à disponibilidade de

recursos financeiros para tratar dos recursos humanos. Eu e os deputados Sargento

Rodrigues e Sebastião Costa estamos fazendo parte de uma comissão especial que

está  tratando  da  questão  dos  servidores.  Estou  aqui  também  em  nome  desses

parlamentares para dizer que nossa luta é para que os servidores da Assembleia de

Minas sejam tratados com a mesma dignidade, com o mesmo merecimento do que os

que estão hoje em outros lugares do Estado. Por isso mesmo, estou aqui para dizer

que  os  servidores  da  Assembleia  de  Minas  merecem  um  tratamento  digno  e

isonômico  em  relação  ao  dos  que  estamos  cuidando  hoje  -  Tribunal  de  Contas,

Tribunal de Justiça e outros setores do Estado brasileiro.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também solicitei declaração de voto

porque acabamos de aprovar - e votei favorável - a autorização da abertura de crédito

suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado. É até um gesto de elegância

da Assembleia Legislativa aprovar para o Tribunal de Contas - depois aprovaremos

esse crédito suplementar também para o Ministério Público e para outros órgãos. Mas

é  também  nosso  dever  cobrar  desses  órgãos  um  funcionamento  adequado.  Ao

aprovar isso, quero fazer uma cobrança, aliás, diversas vezes ocupei a tribuna para

denunciar. O Tribunal de Contas em Minas Gerais tem-se prestado muito mais a um

papel político que a um papel técnico. E muito de análise de conta, melhor dizendo,

em tudo uma análise de conta deve-se ater aos aspectos técnicos. Assim deveria ser

o Tribunal de Contas. A composição do Tribunal de Contas não ajuda nesse sentido.

Infelizmente não cabe a nós alterar a composição desse órgão no que tange à forma

de escolha dos seus membros,  a  não ser  aprovar  os  nomes dos  deputados que

geralmente colocam o seu nome. Isso virou quase que um pré-requisito  para ser

membro do  Tribunal  de  Contas:  ser  deputado,  e  em especial  deputado estadual.

Ainda acrescento: ser deputado estadual da base do governo e, de preferência, ter

exercido algum cargo de líder do governo. Então vai se formando, no Tribunal de

Contas, um colégio completamente viciado do ponto de vista político. Digo viciado

porque ele deveria ser um órgão eminentemente técnico. Assim, as contas não são

analisadas baseadas num critério  absolutamente  técnico,  e as  auditorias  não são
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feitas com isenção. O Tribunal de Contas, de um tempo para cá, resolveu exagerar

nas suas funções políticas. O maior exagero de todos que conheço - e parafraseando

o  presidente  Lula  -,  em  toda  a  história  deste  país,  foi  inventar  um  termo  de

ajustamento  de  gestão  que  faz  acordos  com  o  governo  do  Estado,  sobre

cumprimento de norma constitucional. Ou seja, o Tribunal de Contas passa a valer

mais  que  a  Assembleia  Legislativa,  que  fez  a  Constituição;  mais  que  a  Câmara

Federal,  que  estabeleceu um mínimo  constitucional  para  a  educação  e  a  saúde.

Portanto o Tribunal  de Contas passa a valer  mais  que os nossos parlamentos,  o

parlamento federal, o Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte. O

Tribunal de Contas permite que o governo, por meio de um acordo assinado com o

governador, estabeleça um período para cumprir a Constituição. Às vezes as pessoas

me veem falando isso na TV Assembleia e pensam que este deputado está ficando

doido.  Isso não existe,  somente  em Minas Gerais.  O  Tribunal  de  Contas fez um

acordo,  assinado com o governador  do Estado,  dizendo:  Governador,  V.  Exa.  vai

cumprir a Constituição, mas só daqui a três anos. Por enquanto, a Constituição está

suspensa  em  Minas  Gerais  e  o  Tribunal  de  Contas  não  cobrará  de  V.  Exa.

absolutamente nada, no que diz respeito a esses itens que estão na Constituição”.

Assim agiu o Tribunal de Contas. Aqui, diga-se, antes que venham argumentar, não

são dúvidas em relação a como aplicar. Não; o tribunal reconhece que não houve

aplicação,  mas o Estado não precisa  aplicar  agora,  e então assina  um termo de

gestão. Às vezes, fico pensando se é correto aprovar para um tipo de Tribunal de

Contas que é nitidamente político mais verbas, para que funcione e exerça a sua

função meramente técnica. Pergunto ao Tribunal de Contas: onde está o resultado da

auditoria feita no Mineirão? Foi feita uma auditoria que verificou e provou que havia

superfaturamento,  procedimento  sem  licitação,  e  isso  não  é  votado  no  pleno  do

Tribunal de Contas. Isso parou no corpo técnico para proteger o ente político que o

tribunal quer proteger. Costumo questionar a composição do tribunal, se vale a pena

receber recurso do Estado para cumprir papel político, uma vez que a Assembleia

Legislativa já faz essa função por meio dos deputados eleitos. Não precisaria que o

Tribunal  de  Contas  cumprisse  o  papel  político,  pois  isso  cabe  à  Assembleia

Legislativa.  Votamos  favorável,  mas  não  podia  deixar  de  dizer  ao  tribunal  que



1722
____________________________________________________________________________

sabemos como ele está trabalhando no nosso estado, que, no meu entender, é de

maneira equivocada.

O  presidente  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.353/2013,  do

governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Ministério Público. A Comissão de

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

encaminhar a votação, o deputado Gilberto Abramo.

O deputado  Gilberto  Abramo*  -  Sr.  Presidente,  é  bem provável  que eu não  vá

utilizar esses 10 minutos.

Gostaria  apenas  de  lembrar  ao  Ministério  Público  que  um  dos  apelos  das

movimentações  nas  ruas  foi  justamente  a  transparência  do  Executivo  e  do

Legislativo.  No  entanto,  parece  que  o  Ministério  Público  não  atenta  para  essa

transparência, não se preocupa em deixar transparentes os seus gastos.

Temos aqui dois projetos encaminhados a esta Casa solicitando suplementação:

um no valor de R$1.000.000,00; o outro vou citar  e falar sobre ele numa próxima

oportunidade.

Vejam  a  argumentação  do  texto,  que  passo  a  ler:  “Fica  o  Poder  Executivo

autorizado a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Fundo  Especial  do  Ministério  Público,  até  o  limite  de  R$1.000.000,00.  I  -  Outras

Despesas Correntes, no valor de R$500.000,00...” - que despesas são essas? Não

está especificado que despesas correntes são essas: “II - Investimentos até o valor

de R$500.000,00”. Investimento em quê?

Estamos  aprovando  aqui  R$1.000.000,00  em  suplementação  para  o  Ministério

Público, sem que ele nos dê clareza desses gastos.

Ora,  presidente,  acho  que  temos  de  mudar  o  conceito  de  aprovação  de

suplementação. Acredito que tanto o Ministério Público quanto outros que venham a

solicitar a suplementação precisam ser mais específicos nos seus gastos, para que

tenhamos tranquilidade em relação ao que votamos.

Não acho certo que o Ministério Público cobre transparência desta Casa e ele, que

se considera o paladino da moralidade, não dê a devida transparência não somente a

esta Casa, mas também à população. Então, não há como eu votar favoravelmente a
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esse projeto, porque ele não especifica o tipo de gasto.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Presidente.  Este  projeto  também  vai

solicitar a abertura de crédito suplementar, agora para o Ministério Público.

Eu  havia  declarado  voto  na  questão  do  Tribunal  de  Contas,  mas  agora  quero

discutir essa abertura de crédito suplementar de R$1.000.000,00 em favor do Fundo

Especial do Ministério Público.

Sr.  Presidente,  adianto que votarei  favoravelmente ao projeto,  mas com alguma

crítica  à  instituição  Ministério  Público  em  Minas  Gerais,  embora  espere,

sinceramente,  que  o  Dr.  Carlos  André  tenha  um  comportamento  distinto  do

comportamento  do  Dr.  Alceu,  que  critiquei  muitas  vezes.  Aliás,  chamava-o

carinhosamente por “Dr. Aeceu”, devido ao seu vínculo nítido com o senador Aécio

Neves e com a falta de fiscalização em todas as questões relativas ao ex-governador.

Tomara que tenhamos, agora, por parte do Ministério Público, uma outra visão, que

julgo fundamental para essa instituição.

O Ministério Público tem de encarar aquilo que lhe é colocado com muito cuidado.

Assistimos à postura do Ministério Público Federal, por intermédio do Dr. Gurgel. Ele

fez uma opção político-partidária tão clara do ponto de vista nacional que tínhamos

até arrepio quando o ouvíamos falar. Ele tinha uma nítida clareza político-ideológica,

e  suas  funções  eram  completamente  contrárias  ao  que  deveriam  ser  as  de  um

Ministério  Público.  Já  havia  ali  uma  predisposição  de  julgar  aqueles  que  ele

considerava  como  adversário  político.  Faltava-lhe  apenas  uma  filiação  a  algum

partido  político  do  campo  da  oposição  ao  governo  da  presidenta  Dilma.  Era

impressionante.

O Ministério Público era tão impressionante que as ações que cabiam a partidos

adversários  da  presidenta  Dilma,  todos  os  requerimentos,  ele  colocava

imediatamente para a fiscalização, passava-os na frente de outros, mas em relação a

qualquer  projeto  que  dizia  respeito  aos  partidos  pelos  quais  tinha  simpatia,

notadamente do PSDB, nada era observado, julgado ou pelo menos investigado pelo

Ministério  Público.  Isso foi  impressionante.  Até no último dia,  na hora de ele sair,
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pegou uma ação que estava em sua gaveta há mais de dois anos e fez questão de

dar  o  contrário  ao  encaminhamento  do  requerimento,  para  livrar  a  denúncia  que

fizemos para investigação do senador Aécio Neves como governador do Estado. O

Dr. Gurgel era o próprio tucano travestido de procurador-geral do Ministério Público

no Brasil. Isso ficou tão claro que virou deboche nacional: “Para cachoeiras da vida, a

paz, mas para petistas e pobres, não”.

Enfim, quero falar do Ministério Público do Estado. Tenho esperança de que agora o

Dr. Carlos André não siga a mesma rotina do “Dr. Aeceu”, em que tudo era permitido

ao governo tucano e nada era investigado -  tudo,  absolutamente tudo.  Não havia

investigação  nenhuma.  O  “Dr.  Aeceu”  chegou  a  tomar  das  mãos  de  um  outro

promotor,  que estava apurando o problema da Rádio Arco-Íris,  uma denúncia que

fizemos sobre problemas relativos à Andrea Neves e ao senador. Ele tomou da mão

do promotor, avocou para si e engavetou rapidamente, em um gesto rápido e ligeiro.

Ele  fez isso contra o seu próprio promotor,  que já  havia  feito  um estudo e pediu

investigação  do  caso.  O  “Dr.  Aeceu”  fez  questão  de  rapidamente  retirar  esse

procedimento das mãos do promotor, se não me engano, Dr. João Medeiros.

Agora apresentamos ao Dr. Carlos André uma representação que fizemos, para que

ele  tome  as  devidas  providências  em  relação  ao  procedimento  que  o  Ministério

Público, na época por meio da Dra. Josely, fez sobre a aplicação dos 12% na saúde.

A Dra. Josely entrou com um procedimento na Justiça denunciando o governo do

Estado pela não aplicação dos 12% na saúde. Isso está na Justiça para ser julgado.

O Tribunal de Justiça - vou falar  mais dele daqui  a pouco, pois há mais crédito

suplementar solicitado para ele - disse que não concorda que a peça seja feita pela

Dra. Josely, do Ministério Público; ela tem de ser feita pelo procurador do Ministério

Público, agora o Dr. Carlos André. Feito isso, a ação procederá de maneira natural, e

o juiz irá fazer o julgamento. Está nas mãos do Dr. Carlos André. Estivemos com ele.

Parece-me natural que ele assine - há um termo jurídico próprio para isso - e que dê

prosseguimento à ação. E, assinando o prosseguimento do processo, que ele assine

essa petição para dar continuidade ao caso. Esperamos que ele assim o faça. Se ele

não  fizer,  estará  desautorizando  todo  um  estudo  que  o  Ministério  Público  fez

denunciando o ex-governador Aécio Neves, não ele pessoalmente, mas seu governo,
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por uma dívida de R$4.300.000.000,00 na área da saúde. Portanto, isso está nas

mãos do Dr. Carlos André.

Deputadas e deputados, quero crer que ele não terá a mesma postura que teve o

“Dr. Aeceu” em todos os casos em que deveria estar fiscalizando o Poder Executivo.

Espero que ele possa assinar e dar,  assim, sequência ao trabalho feito pela Dra.

Josely. Aliás, ela fez um trabalho muito bem feito. Ela verificou o recurso que vinha da

Copasa,  o valor  que era, checou na Bolsa de Valores e fez todo um trabalho de

pesquisa em relação aos 12% e à sua não aplicação na saúde em Minas Gerais. O

próprio Tribunal de Justiça, ao fazer  a primeira análise, disse que a denúncia era

grave e muito bem fundamentada. Apenas achava que isso deveria ser feito pelo

procurador, e não pelo Ministério Público.

Está  nas  mãos  do  procurador.  Se  o  procurador  disser  que  não  vai  fazer  esse

procedimento, não assinar e não der sequência, ele estará prevaricando ao não pedir

investigação.  Vejam  bem  a  responsabilidade  que  têm  os  Poderes.  Essa  é  uma

responsabilidade  grande.  Não  dá  para  o  procurador,  por  ter  sido  indicado  pelo

governador do Estado, amortecer as questões do governo. Peço ao Dr. Carlos André

que tenha o maior cuidado em relação a essa questão e que dê sequência a uma

apuração  tão  criteriosa  que  foi  feita  pela  Promotoria  de  Saúde,  porque  isso  são

recursos que deveriam estar em um determinado local e não estão. São recursos

constitucionais, aqueles mesmos que o Tribunal  de Contas finge não ver que não

foram utilizados; sabe que não foram utilizados, mas não quer fazer aplicar. Agora,

não pode o Ministério Público simplesmente fingir que isso não existe.

Nós não podemos ter, deputados Gilberto Abramo e Sargento Rodrigues, no Estado

de Minas Gerais, um Estado sem direito, onde tudo está a serviço do governo. Nesse

sentido, o que vale a Assembleia Legislativa? O que valem o Ministério Público e o

Tribunal  de  Contas?  Pode  haver  na  Assembleia  Legislativa  até  uma  maioria

governamental e isso inibir algum tipo de fiscalização, como tudo aqui na Assembleia

é  proibido  em relação a  CPI.  Aqui  não pode haver  CPI,  mas essa é uma opção

política que faz uma maioria do governo. Eu a considero errada, mas é uma opção

política.

Agora, o Ministério Público e o Tribunal de Contas deixarem de exercer sua função
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técnica de fiscalização é, realmente, demais. Vou votar favoravelmente a este e a

outro projeto que autoriza suplementação orçamentária ao Ministério Público, mas é

para que o Ministério Público exerça realmente suas funções e esteja em todos os

casos promovendo ações que julgar necessárias e que tenham fundamento conforme

a Constituição.

É engraçado que, neste caso, prefeitos não podem, aos olhos dos promotores, ter

um centavo a menos de investimento em saúde e educação. As prefeituras terão os

promotores atentos para  cobrar  deles  a  aplicação desse recurso.  Uma verba  tão

grande,  verificada  pela  promotora  responsável  pela  saúde  no  Estado  de  Minas

Gerais, não pode ser simplesmente desprezada pelo procurador do Ministério Público

Estadual. Seria um fato muito grave.

Quero  aproveitar  este  momento  em  que  discutimos  o  orçamento  do  Ministério

Público, para discutirmos também as funções e a isenção do Ministério Público na

análise dos casos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Leite -  João Vítor  Xavier -  Juarez Távora -

Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
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Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

- Registram “não” os deputados:

Carlos Henrique - Gilberto Abramo.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 47  deputados.  Votaram  “não”  2 deputados.  Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.353/2013. À Comissão de

Redação.

Declaração de Voto

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, mais uma vez quero registrar a razão

pela  qual  votei  contra esse projeto,  uma vez que o próprio Ministério  Público,  ao

solicitar a suplementação, não é específico e não é claro em relação às despesas que

serão feitas com esse valor de R$1.000.000,00. Então solicito à Mesa que publique a

razão do meu voto “não”.

O  presidente  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.354/2013,  do

governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresenta. 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.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado

Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo* - Presidente, só para que os colegas tenham noção

do que estamos aprovando. Estamos aprovando para o Ministério Público nada mais,

nada  menos  que  R$55.910.000,00  ao  que  já  aprovamos  anteriormente,

R$60.000.000,00 ao Ministério Público de suplementação. Mais uma vez o mesmo

que afirmei anteriormente. Pessoal ativo, encargos sociais, R$44.000.000,00; outras

despesas  correntes  no  valor  de  R$9.450.000,00.  O  que  são  essas  despesas

correntes?  Mais  uma  vez  não  é  claro.  Na  verdade,  aprovamos  quase

R$11.000.000,00 em despesas correntes. É genérico. Não se especifica, não se deixa

claro  para  onde irá  esse dinheiro.  Tanto  é  que estarei  apresentando à  Mesa um

requerimento  solicitando  ao  Ministério  Público  explicações  dos  gastos  desses
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R$10.000.000,00 que estamos aprovando aqui em relação às despesas correntes.

Porque é nossa obrigação fiscalizar o dinheiro público.

Mais R$1.860.000,00 em investimentos. Que tipo de investimento? É para adquirir

aparelho de escuta? Para adquirir o quê? Que investimento é esse que não é claro?

É aquilo que falamos: enquanto esta Casa dá exemplo de transparência, o Ministério

Público fica a desejar, e muito a desejar.

Então, mais uma vez, presidente, quero antecipar que votarei contra esse projeto.

Excesso do excesso de arrecadação de recursos para cobertura do déficit atuarial do

RPPS do Ministério Público no valor de R$5.000.000,00; R$400.000,00 do superávit

financeiro do convênio não sei do quê, firmado em novembro de 2011; R$460.000,00

para superávit financeiro da receita de alienação de bens de entidade estadual; mais

R$950.000,00 do superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados

do Ministério Público; e assim vai.

Então, presidente, só quero que fique registrado desde já que estaremos votando

contrariamente a esse valor de suplementação ao Ministério Público.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - 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.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -

Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
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Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Gilberto Abramo

O presidente - Votaram “sim” 48 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está aprovado

o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Leite -  João Vítor  Xavier -  Juarez Távora -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

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

Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

A deputada Maria Tereza Lara - Meu voto é “sim”.

A deputada Rosângela Reis - Meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 49 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 4.354/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, tenho em mãos a execução de créditos

em 2013 para o Ministério Público, que foi de R$1.203.000.000,00. Esse foi o valor

que aprovamos nesta Casa. Se não bastasse esse valor, ele ainda precisou de quase

R$57.000.000,00  para  suprir  suas  necessidades.  Ora,  para  onde  está  indo  esse

dinheiro?  É  muito  dinheiro.  De  repente  é  uma  falta  de  competência  e  de

gerenciamento. Temos de começar, presidente, a tratar com lupa o dinheiro gasto

com o Ministério Público. Trato com estranheza o fato de a mídia não ter criticado o

Ministério Público por pedir suplementação de R$55.000.000,00. Mas, se fosse esta
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Casa, a mídia certamente estaria dizendo que o Legislativo não funciona e que se

gasta muito com os deputados. Está se gastando o que com o Ministério Público se,

na verdade, ele não funciona como deveria?

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 19h59min. Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.879/2013,

do Tribunal de Justiça,  que 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. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  As  Comissões  de  Administração

Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, o senhor sabe da admiração que

tenho por V. Exa., aliás faço votos - falo isso publicamente - que V. Exa. integre a

chapa  majoritária  do  governo  do  Estado.  Mas  não  posso,  presidente,  deixar  de

encaminhar a votação porque apresentamos aqui uma emenda. Vou fazer um apelo

aos deputados.

A Emenda nº 1 diz: “Fica extinto o Tribunal de Justiça Militar”. E o artigo seguinte

diz:  “Fica criada, na estrutura do Tribunal  de Justiça, a Câmara Especializada em

Direito Militar”. Por que, deputada Liza Prado, deputada Rosângela Reis e deputada

Luzia Ferreira? A Constituição da República, em seu art. 125, § 3º, diz: “Lei estadual

tratará da criação da Justiça Militar, através de mensagem de iniciativa do Tribunal de

Justiça”. A iniciativa está no projeto de lei, e eles mandaram para cá o Projeto de Lei

nº 3.879.

Apresentamos a Emenda nº 1, que o extingue. E por quais razões? Agora há pouco

conversava com as deputadas Luzia Ferreira, Liza Prado e Rosângela Reis e lhe

dizia:  “Se V.  Exas. fizerem as mesmas pesquisas nas comarcas do Judiciário das

cidades onde têm bases eleitorais - respectivamente, Uberlândia e Patos de Minas -,

verão  que  lá...  Ouvi  a  deputada  Luzia  Ferreira  dizer:  “Deputado,  aqui  em  Belo
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Horizonte há três varas de crimes contra a mulher e 42 mil processos para essas três

varas”.  Deputado  Dalmo,  significa  dizer  que  cada juíza  é  responsável  por  14  mil

processos. Na cidade de Araguari, deputada Liza Prado, vizinha à cidade de V. Exa.,

Uberlândia, a juíza estava se queixando de que havia 7.300 processos.

Agora, nesse Tribunal de Justiça Militar, essa vergonha que é a farra dos salários,

há  800  processos  para  sete  juízes.  Deputado  Marques  Abreu,  para  que  V.  Exa.

compreenda, vou dizer por que estamos propondo isso. Primeiro, esse é um projeto

do Tribunal de Justiça. Se extinguirmos o Tribunal de Justiça Militar, não estaremos

extinguindo  a  Justiça  Militar,  mas  o  tribunal.  A  Justiça  Militar  de  primeiro  grau

continuará existindo, com seis juízes togados, concursados. E o grau recursal, que

seria  o  tribunal,  transforma-se  em  câmara  especializada,  assim  como  acontece,

deputado Wilson Batista, nas outras 24 unidades da Federação. Só existe Tribunal de

Justiça Militar em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nas outras 24 unidades da

Federação,  ou  seja,  nos  outros  23  estados  e  no  Distrito  Federal,  funciona

perfeitamente,  deputada  Rosângela  Reis,  uma  câmara  especializada  como  grau

recursal. Por quê? Porque não há demanda.

Quando permitimos a existência do tribunal, deputado Almir Paraca, permitimos um

gasto enorme com toda essa estrutura. E falta dinheiro, falta recurso para criar mais

varas  nas  cidades  de  Montes  Claros,  deputada  Ana  Maria  Resende,  Janaúba  e

Salinas,  ou  para  criar  novas  comarcas  e  novas  varas,  designar  novos  juízes  e

desafogar aquela parte do Judiciário a que todo e qualquer cidadão recorre. E não um

grupo específico. Vejam: por que será que Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul

precisam ter um tribunal?

Pasme, deputada Ana Maria Resende. No Tribunal de Justiça, V. Exa. vai perceber

que há mais ou menos - talvez esteja equivocado, o deputado Sebastião Costa deve

saber mais sobre essa matéria - 1.000, 1.100 juízes na instância de primeiro grau.

Essa é a quantidade de juízes de primeiro grau espalhados pelo Estado. O tribunal

deve ter cerca de cento e poucos desembargadores e segue um modelo piramidal.

No Tribunal de Justiça Militar, ou seja, na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,

há deformação até dessa pirâmide. Há seis juízes na instância de primeiro grau e

sete na cabeça, ou seja, a cabeça é maior que o corpo, deputada Maria Tereza Lara.
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Nós, deputados, poderíamos dizer: “Vamos extinguir o Tribunal de Justiça Militar e

criar uma câmara especializada”.

A demanda  vai  ser  perfeitamente  atendida,  Ulysses  Gomes,  por  uma  câmara

especializada, porque é assim em outras 24 unidades da Federação. E não se deve

permitir  salários de R$46.000,00, deputada Ana Maria Resende e deputado Carlos

Mosconi, porque, com certeza, Poços de Caldas precisa muito de mais varas para

desafogar os juízes.

Eu me esqueci de falar o detalhe principal, deputados Sávio Souza Cruz e Duarte

Bechir: R$46.000,00, R$45.000,00, R$40.000,00, para trabalhar das 13 às 18 horas,

porque  de  manhã  Suas  Excelências  dão  aula,  estão  cansados  porque  estão

ganhando  pouco.  Enquanto  o  deputado  estadual  tem  de  subsídio  mensal

R$20.042,00,  e o desembargador  tem R$25.323,00,  que é o teto,  no  Tribunal  de

Justiça  Militar  há  uma  farra  de  salários  e  diárias.  Tem  servidor  ganhando

R$100.000,00 para trabalhar como assessor de imprensa, R$125.000,00 para uma

pensionista,  R$140.000,00  para  um  aposentado.  Não  dá,  deputada  Ana  Maria

Resende.

Quando V. Exas. fizerem uma leitura mais atenta dos arts. 73 e 74 da Constituição

do  Estado,  vão  verificar  que  há  um  comando  expresso:  é  dever  da  Assembleia

exercer  o  controle  externo  das  unidades  administrativas  -  controle  financeiro,

orçamentário e contábil. É dever nosso, mas não fazemos nada. Ficamos todos aqui

dizendo: “ah, não, o governo não quer”. O governo não quer que você cumpra o seu

dever, o governo não quer que acabemos com a farra salarial. Ora, deputado Duarte

Bechir, V. Exa. não se encontrava nesta Casa quando apanhamos como cachorro da

imprensa em 2001,  porque os  nossos  salários  não  compatibilizavam com o teto.

Apanhamos durante três  meses do jornal  Estado de Minas.  Os deputados  Dalmo

Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Durval Ângelo e João Leite e a deputada

Maria Tereza Lara se lembram. Foram três meses apanhando. Deputado Dalmo, a

Assembleia se enquadrou por conta própria, ficou nos trilhos, conforme determina a

Constituição da República. O salário do deputado estadual é 75% do que ganha o

deputado federal.

Será, deputado Duarte Bechir, que ficaremos aqui sem fazer nada, enquanto três
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coronéis da justiça militar vão até o governador pedir para falar com os deputados

para  não  fiscalizarem,  porque  o  que  estão  ganhando  é  moral,  é  ético?  Ora,  os

deputados da base devem ter um pouco de consciência. Não podemos abdicar de

uma missão que é nossa, de fiscalizar com auxílio do Tribunal de Contas, que é o

órgão auxiliar. Em que pese até agora não ter visto nenhuma manifestação deste.

Mas estamos provocando. Já aportei três requerimentos à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Pergunto: será que vamos deixar que esse pessoal ganhe

R$45.000,00,  R$46.000,00,  para  chegar  às  13  horas  e  sair  às  18  horas?  Isso  é

vergonhoso, deputada Maria Tereza Lara.

Então,  presidente,  vou votar favoravelmente,  mas faço um apelo aos deputados

desta Casa para votarmos pela aprovação da Emenda nº 1. Se votar, dá tempo, aliás,

de  o  governo  vir  a  esta  Casa  e  conversar  conosco,  deputado  Durval  Ângelo.

Pedimos, inclusive, apoio ao bloco de oposição para moralizarmos um pouco essa

farra de salários do Tribunal de Justiça Militar.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu encaminhamento

é muito simples e direto. Ele é favorável ao projeto. A atividade do judiciário tem-se

tornado muito complexa no Estado. A função das assessorias, dos servidores que

atuam diretamente com o juiz tem sido fundamental. Hoje temos um problema grave

em muitas varas de comarcas, que é a ausência de servidores. Apesar de o Tribunal

ter muitos servidores aprovados no concurso, é necessária essa lei de criação de

cargos para que os aprovados sejam chamados.

Registro a interlocução de toda a diretoria da Amagis. Destaco o desembargador

Herbert  Carneiro,  presidente  da  Amagis,  que  fez  muitas  gestões  para  que  esse

projeto  fosse votado nesta  Casa.  A Amagis,  mesmo sendo uma entidade própria,

específica de juízes, sabe da importância da estrutura desses cargos para agilidade

da prestação jurisdicional no Estado. O nosso voto, do PT, do PMDB, do PRB, de

todo o Bloco Minas sem Censura, do bloco de oposição, do bloco de minoria nesta

Casa, é favorável à aprovação desse projeto.

Aproveito o momento em que estou na tribuna. Até permiti que o encaminhamento



1734
____________________________________________________________________________

por escrito do deputado Rogério Correia chegasse a este Plenário. O Rogério Correia

esteve também nas comissões acompanhando o projeto e tem um destaque nesta

Casa  muito  grande.  Eu  e  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia

tivemos um papel significativo na busca de um acordo na última greve dos servidores

do Judiciário. Fomos convidados tanto pelo presidente do Tribunal, desembargador

Joaquim  Herculano,  como  pelas  entidades  que  estavam  em  greve.  Realizamos

debates na Comissão de Direitos Humanos. O deputado Rômulo Viegas nos ajudou,

como nosso vice-presidente. A partir do debate na Comissão de Direitos Humanos,

conseguimos  abertura  de  negociação  e  intermediação,  e  a  greve  chegou  a  bom

termo. Era uma greve que já se arrastava há mais de 40 dias.

Esse  é  o  papel  do  Legislativo  e  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Estamos

negociando  e  discutindo  o  que  é  melhor.  Deputado  Rogério  Correia,  tudo certo?

Reafirmo o nosso voto favorável e o nosso apoio ao projeto.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  presidente,  a

argumentação é favorável ao projeto. Como bem disse o deputado Durval Ângelo,

muito  do  que  está  aqui  foi  fruto  da  própria  greve  dos  servidores  públicos,  que

acompanhamos.  Aliás,  esta Casa legislativa demonstrou que pode ajudar  também

nesses  encaminhamentos  no  sentido  de  buscar  entendimento  entre  as  partes,

fazendo acordos e facilitando conversas que às vezes ficam difíceis entre sindicato e

governo e, agora, entre sindicato e Tribunal de Justiça.

Chegamos  a  um  bom  termo  nessa  greve,  mas  algumas  questões  não  foram

atingidas.  Fiz  aqui  uma  declaração  de  voto  e  um  encaminhamento,  no  que  diz

respeito à suplementação orçamentária para o Tribunal de Contas e para o Ministério

Público.

Em  ambos  ressaltei  que  as  funções  desses  dois  órgãos  de  Minas  Gerais  são

submetidas e, muitas vezes, submissas ao que quer o governo do Estado e ao que

quer, especialmente, o ex-governador Aécio Neves.

Nas  palavras  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  Minas  é  tudo  dominado.  O

Tribunal de Contas, o Ministério Público não fazem a função real que têm de fazer. E
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muitas vezes a gente questiona também o próprio Tribunal de Justiça. O caso que

relatei,  de  que  o  Ministério  Público  entrou  com  uma  ação  solicitando  que  fosse

repassado ao Estado, e cobrando do governador Aécio Neves, R$4.300.000.000,00

de dinheiro não investido na saúde pública, teve sequência favorável no Tribunal de

Justiça.  De  repente,  os  mesmos  três  desembargadores  voltam  atrás,  retomam  a

discussão, remetendo-a novamente ao Ministério Público. É estranho, aqui as coisas

mudam repentinamente.  Fui  ler  a justificativa,  não havia nada de novo.  A mesma

ladainha se inverteu: os mesmos três que votaram de um jeito,  deputado Paraca,

depois votaram de outro jeito, em menos de um mês, num toque de mágica.

Mas aqui, para o senador, tudo é possível, tudo se muda. Foram também embargos

infringentes, aqueles mesmos que deram aquele problema todo no STF, e aqui não

se falou nada. A imprensa fingiu que não viu. Esse processo, estranhamente, não é

colocado na mídia. Falta a mídia, não é? Já falei do Tribunal de Contas, do Ministério

Público,  do Tribunal  de Justiça,  da Assembleia Legislativa,  e há  também a mídia

silenciosa. Aqui é isso mesmo, tudo dominado. Assim se pensa em fazer homens

públicos, que se fingem unanimidade no Estado de Minas Gerais.

Mas eu queria, nesse caso, alertar o Tribunal de Justiça de suas funções. Se os

órgãos públicos perdem a função e a credibilidade, o Estado e a democracia perdem

a credibilidade também. De repente, nada funciona como deveria, as fiscalizações

não são feitas. E ainda se fala em Estado de Direito. Que Estado de Direito é esse?

As  pessoas  não  podem  confiar  na  Justiça,  no  Ministério  Público,  no  Tribunal  de

Contas e na própria Casa Legislativa,  onde CPIs  e investigações não podem ser

feitas e não têm assinaturas. Tudo é tido como normal e natural. Inverte-se o papel de

cada um dos Poderes.

Estamos vivendo em Minas um pouco disso. Depois, as pessoas vão para as ruas,

como foram em junho, e o questionamento é feito de maneira global às instituições,

que  vão  ficando  desacreditadas.  É  o  que  está  acontecendo  no  Brasil  e  o  que

acontece em Minas Gerais.

No  que  diz  respeito  a  esse  projeto,  presidente,  até  para  valorizar  o  papel  do

Tribunal de Justiça, durante a greve os servidores apresentaram uma reivindicação, e

o fizeram por escrito, dizendo que em duas categorias profissionais que integram o
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quadro de servidores do Tribunal de Justiça, desde agosto de 1993, não tinham sido

supridas vagas existentes no interior e na capital. E eles dizem que, nesses 20 anos,

a demanda pelos serviços desses técnicos, que são os técnicos de assistência social

e  psicólogos,  aumentou  com  a  abertura  de  novas  frentes  de  atuação  sem  a

correspondente contratação de profissionais para atender o aumento do volume de

trabalho.

Atualmente - foi o que eles explicaram -, além de responderem pelas solicitações

advindas das varas de família e do Juizado da Infância e Juventude, os assistentes

sociais  e  psicólogos  atendem  também  varas  de  precatórios  cíveis  e  criminais,

conciliação, fiscalização de penas substitutivas ligadas a varas de execução criminal,

de adoção, de atenção integrada ao paciente judiciário, de varas afetas à Lei Maria

da Penha, de serviço de mediação etc.

Vamos, portanto, colocar a necessidade da absorção de técnicos aprovados em

concurso público. Eles solicitaram a criação de mais 70 cargos de técnico judiciário

nesse sistema.

Fizeram, então, ao Tribunal de Justiça, um extenso abaixo-assinado, que me foi

entregue durante o período de greve, com milhares de assinaturas, em que solicitam

a ampliação das  vagas do serviço social  e  de  psicologia.  Nesse documento  eles

explicam  o  motivo.  O  abaixo-assinado  foi  entregue  ao  presidente  do  Tribunal  de

Justiça  e  à  Assembleia  Legislativa  e  diz:  “Nós,  abaixo-assinados,  vimos

respeitosamente  solicitar  especial  atenção  quanto  à  necessidade  do  aumento  do

quadro  de  técnicos  judiciários  das  especialidades  serviço  social  e  psicologia,  no

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Tal necessidade se coloca tendo em

vista o crescimento do volume processual e a criação de novas frentes de trabalho,

sem o correspondente provimento do número de técnicos, fato que vem, ao longo dos

anos, comprometendo a qualidade do trabalho e a celeridade processual - algo que

sempre cobramos da Justiça. Em face do projeto de lei em pauta, que trata da criação

de cargos nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça

de 1ª instância, já em tramitação na Assembleia Legislativa, solicitamos emenda a ele

no  sentido  de  destinar  parte  das  vagas  propostas  para  os  cargos  de  técnicos

judiciários das especialidades serviço social e psicologia.” Eles pedem que parte das
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vagas já criadas sejam para esses setores, o que não significaria a criação de mais

vagas. Pedem que elas sejam aproveitadas nesses cargos aqui referidos.

Então, Srs. Deputados, essa emenda que apresento, em nome do nosso bloco, do

PT, PMDB e PRB, repito, não é para criar mais cargos e, sim, que uma parte dos

cargos de que o tribunal solicitou a criação seja destinada a esse serviço especificado

no abaixo-assinado. É essa a nossa solicitação. Como vamos votar três emendas, e

duas  delas  foram  defendidas  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues,  com  quem

concordamos,  peço, então,  a aprovação das três emendas, reiterando nosso voto

favorável ao projeto de lei. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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 Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim”os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Ivair

Nogueira  -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora  -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo

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

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs

1 a 3.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Elismar

Prado -  Gilberto Abramo - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -  Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes.

- Registram “não” as deputadas e os deputados:

Ana  Maria  Resende -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Celinho do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -

Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é não.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 29

deputados,  totalizando  45  votos.  Estão  rejeitadas  as  Emendas  nºs  1  a  3.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.879/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Prometo  a  V.  Exa.  que  demorarei  apenas  1

minuto. Quero agradecer a alguns deputados da base do governo, que, aos poucos,

começam a refletir  e a entender que o que propomos aqui é uma moralização em

defesa da sociedade. Se o art. 73 da Constituição do Estado diz que a sociedade tem

direito a um governo honesto e obediente à lei,  é dever do parlamentar seguir os

preceitos  legais  que  se  coadunam  principalmente  com  a  impessoalidade,  a

razoabilidade  e  a  moralidade  administrativa.  Perdemos  a  primeira  batalha  no

Plenário, mas obtivemos 17 votos favoráveis. Tenho certeza de que, aos poucos, os

deputados entenderão a necessidade de acabar com essa farra. Percebo que alguns

parlamentares da base querem votar e acabar com a farra no Tribunal de Justiça

Militar, mas a pressão do governo ainda funciona em sentido oposto. Lembro-lhes

que o governo apresentou a esta Casa um projeto que extingue cinco secretarias,

visando a redução de gastos. Ao mesmo tempo, ele orienta sua base a não acabar

com a farra dos salários de um tribunal chamado de tribunal de exceção. Se ele fosse
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tão bom, estava presente em todas as 27 unidades da Federação.  Mas isso não

ocorre.  Há apenas três  tribunais  de justiça militar.  Sr.  Presidente,  estou satisfeito.

Obtivemos 17 votos favoráveis à matéria e estamos plantando uma semente. Tenho

certeza de que outros deputados estarão conscientes e ficarão conosco nessa luta.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.214/2013,  do

procurador-geral de Justiça, que fixa o percentual, relativo ao ano de 2013, para a

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria à

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

combinado com  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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas

- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.214/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Rogério Correia - Vou declarar meu voto em um minuto. Acabamos de
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aprovar  6,42% de reajuste.  O  governo do Estado  deverá  remeter  a  esta  Casa o

projeto  de  lei  de  reajuste  dos  servidores  públicos  do  Executivo.  Espero  que  a

Assembleia Legislativa tenha esses 6,42% como parâmetro, porque já estou vendo

ser  anunciado reajuste zero para os servidores públicos.  Vamos chegar aqui  com

procedimento, provavelmente na semana que vem, do projeto do governo. Teremos

como parâmetro o que está sendo feito para o Ministério Público, e os servidores do

Executivo também merecem. Muito obrigado.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

desta reunião os Projetos de Resolução nºs 4.412, 4.413, 4.414, 4.456, 4.457, 4.458,

4.487 e 4.521/2013, o Projeto de Lei Complementar nº 41/2013 e os Projetos de Lei

nºs 425, 493, 1.211, 1.259, 1.789 e 2.748/2011 e 3.813, 3.814, 3.816, 3.817, 3.818,

3.819, 3.900, 4.040, 4.107 e 4.189/2013.

Sala das reuniões, 22 de outubro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 22 de outubro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

O presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2013,

do governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, 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 5/11/2007, 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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração  Pública  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art.  55, combinado com o art.  63,  da
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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. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite -

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

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Ulysses Gomes.

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim” 44  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº

37/2013. À Comissão de Administração Pública.

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

extraordinária de amanhã, dia 23, 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.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/10/2013
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Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Gustavo  Corrêa,  Sávio  Souza  Cruz  e  Luiz  Humberto  Carneiro  (substituindo  o

deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Adalclever Lopes e

Paulo Guedes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. 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  os  requerimentos  do  deputado

Gustavo Corrêa em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Minas e Energia, no Município de Patrocínio, para debater, em audiência pública, o

novo marco regulatório  da mineração;  dos  deputados Célio  Moreira,  Sávio  Souza

Cruz e Gustavo Perrella em que solicitam seja realizada reunião conjunta com as

Comissões de Minas e Energia e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

para debater, em audiência pública, proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável;

e do deputado Célio Moreira (2) em que solicita seja encaminhado ao secretário de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  providências  para  criar,

urgentemente,  um  arranjo  produtivo  local,  de  base  mineral,  para  extração  e

beneficiamento  de  quartzo,  de  modo  a  atender  Cordisburgo,  Corinto,  Curvelo,

Inimutaba,  Presidente Juscelino e demais  municípios  onde se extrai  o  quartzo  no

Estado;  e  seja  encaminhado  à  Comissão  Especial  do  Marco  Regulatório  da

Mineração, da Câmara dos Deputados, pedido de providências para realizar debate

no Município de Curvelo ou no Município de Diamantina sobre a regulamentação do

garimpo  nas  regiões  Central  do  Estado e  no  Vale  do  Jequitinhonha.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.
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Célio Moreira, presidente - Rômulo Veneroso.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 10h35min, 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. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relator o deputado Elismar Prado: Projetos de Lei nºs 2.850/2012,

4.396 e 4.480/2013, 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

5.738/2013.  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, Gustavo

Perrella e Marques Abreu em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta

desta comissão,  da  Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude e  da Comissão de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para debater a proposta de revisão do

PPAG 2012-2015, no exercício de 2014, no âmbito da Rede de Identidade Mineira;

Elismar  Prado  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater

possíveis  soluções,  inclusive  anistia,  para  dívidas  em fase de execução fiscal  de

grupos mineiros de teatro com a Fazenda Nacional e seja formulada manifestação de

aplauso à secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras, à superintendente de

Interiorização da Secretaria de Estado de Cultura, Manuella Machado, e à produtora

do programa Minas Território da Cultura, Flávia Camisasca, pela primorosa gestão do

programa, que busca promover a descentralização das políticas públicas de cultura,

divulgar  e  prestigiar  as  culturas  locais,  fomentar  a  circulação  de bens  culturais  e

capacitar gestores de cultura no Estado de Minas Gerais; da deputada Luzia Ferreira
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e dos deputados Elismar  Prado e Luiz Henrique em que solicitam seja formulada

manifestação de aplauso à Vallourec Tubos do Brasil S.A. pela restauração do prédio

onde funcionava o Cine Brasil  e  pela  inauguração no  local  de novo equipamento

cultural.  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 outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/10/2013

Às  14h6min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Marques  Abreu,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Marques  Abreu,  declara  aberta a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dá-a por

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater

questões relativas às políticas públicas voltadas para o esporte e a discutir e votar

proposições  da comissão.  Neste  momento,  registra-se a  presença dos  deputados

Tenente  Lúcio  e  Mário  Henrique  Caixa.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Tatiana Flores Rodrigues, coordenadora de

Turismo  Esportivo  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Turismo  de

Uberlândia; e os Srs. Rogério Romero, secretário adjunto da Secretaria de Estado de

Esporte e da Juventude - SEEJ -, representando o secretário de Estado de Esportes

e da Juventude; Carlos Antônio Rios, presidente da Federação Mineira de Voleibol;

Álvaro Cotta Teixeira da Costa,  presidente da Federação Mineira de Basquetebol;

Carlos Roberto Gonçalves Rocha, presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie

Esporte Clube, representando o presidente desse clube; Marcolino de Oliveira Pinto

Júnior,  presidente  da  Federação  dos  Clubes  do  Estado  de  Minas  Gerais;  José

Guilherme Lara Barcelos, coordenador técnico-geral dos Jogos Escolares de Minas

Gerais;  Welington  de  Souza,  presidente  da  Associação  Mineira  das  Federações

Esportivas; e o vereador Pelé do Volei, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que
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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. Neste

momento, o Sr. Álvaro Cotta Teixeira da Costa entrega ao presidente da comissão

documento  assinado  pelos  representantes  das  federações  presentes  na  reunião

relatando as preocupações dessas entidades com o crescimento esportivo 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, 22 de outubro de 2013.

Marques  Abreu,  presidente  -  Ulysses  Gomes  -  Mário  Henrique Caixa  -  Tenente

Lúcio.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Bosco, Glaycon

Franco (substituindo o deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação da liderança do

BTR) e Vanderlei Miranda (substituindo o deputado Sávio Souza Cruz, por indicação

da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Estão presentes também

os  deputados  Romel  Anízio  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Bosco, 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 Duarte Bechir em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater os reflexos das Resoluções nºs

414/2010 e 480/2012, da Aneel, que determinam a transferência ao poder público

municipal dos ativos de iluminação pública e estabelece os procedimentos. 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, 22 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente - Duarte Bechir - Juarez Távora - Carlos Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.416/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Piedade de Ponte Nova, com sede no Município de Piedade de Ponte Nova.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.416/2013 pretende 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, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como escopo  proteger  os  direitos  da

pessoa com deficiência, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania.

Com esse propósito, a instituição procura atuar na definição da política municipal de

atendimento à pessoa com deficiência, em consonância com a política adotada pela

Federação  Nacional  e  pela  Federação  das  Apaes  do  Estado,  coordenando  e

fiscalizando sua execução,  bem como divulgar,  em âmbito municipal,  informações

sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de

trabalhos e de obras especializadas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Piedade de Ponte

Nova em defesa das pessoas com deficiência, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.416/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.432/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais  de Pessoas

Portadoras  de  Necessidades  Especiais  de  Betim  -  Aspponeb  -,  com  sede  no

Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.432/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Amigos  e  Pai  de  Pessoas  Portadoras  de  Necessidades  Especiais  de  Betim  -

Aspponeb -, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo proteger e defender os

direitos individuais e coletivos de seus associados.

Com esse propósito, a instituição visa promover ações de formação e qualificação

profissional  de  seus  associados,  bem  como projetos  voltados  para  a  geração de

renda,  além de atuar  na  divulgação de programas e atividades de atendimento e

defesa da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida Associação em prol

das  pessoas  com  necessidades  especiais  do  Município  de  Betim,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  n°  4432/2013,  em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 333/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 1.159/2007, “estabelece normas para concurso

público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado e

revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999”.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  esta

proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 414, do deputado Elismar Prado;

546, do deputado Célio Moreira; 563, do deputado Fred Costa;  651, do deputado

Doutor  Viana;  959 e  960,  do  deputado Gilberto  Abramo; 1.145,  da deputada Ana

Maria Resende; 1.148, do deputado Carlos Pimenta; 1.151 e 1.152/2011, do deputado

Délio Malheiros e 4.321/2013, da deputada Ana Maria Resende, que contêm objeto

semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo estabelecer normas e diretrizes para a realização de

concursos públicos nas administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

Para  tanto  disciplina  a  matéria  relativa  ao  concurso  público,  estabelecendo  e

uniformizando as regras gerais sobre o edital, a publicidade, a inscrição, a seleção

dos candidatos, os recursos e a nomeação.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao concluir a análise preliminar do projeto,

destacou que o Supremo Tribunal Federal, no acórdão referente a Adin nº 2.672/ES,

já entendeu que a matéria relativa a concurso público pode ser de iniciativa legislativa

parlamentar, pois não versa sobre servidores públicos, matéria que, de acordo com o
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§ 1º do art.  61 da Constituição da República, é de iniciativa privativa do chefe do

Executivo. Ressaltou que o concurso público é condição para se chegar à investidura

em cargo público, configurando-se como momento anterior ao da caracterização do

candidato como servidor público.

Nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República, com a redação dada pela

Emenda à Constituição nº 19, “a investidura em cargo ou emprego público depende

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,

ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre

nomeação e exoneração”. De fato, é na Constituição da República que se encontram

os princípios que disciplinam a realização de concurso público, especialmente nos

incisos I a IV do art. 37.

Verificamos que vários projetos de lei  que visam ao estabelecimento de normas

gerais relativas a concursos públicos vêm tramitando no Congresso Nacional desde

1989. Com o objetivo de regulamentar o inciso II do art. 37 da Constituição Federal,

tais propostas encontram-se, atualmente, prontas para inclusão na pauta de Plenário.

Com efeito, a fixação de regras gerais para a realização de concurso público no

âmbito  das  administrações  direta  e  indireta  do  Estado  tem  se  tornado  uma

necessidade para unificar procedimentos, garantir transparência e dirimir dúvidas e

questões  relativas  ao tema.  A disciplina  dessa matéria  tem fulcro  no  princípio  da

isonomia, segundo o qual o respeito à igualdade de oportunidades e de tratamento

entre os participantes constitui elemento crucial para o êxito da atuação estatal.

Quanto  ao  mérito,  entendemos  que  a  proposição  é  conveniente  e  oportuna,

merecendo aprovação desta Casa Legislativa.

Por fim, esclarecemos que a argumentação aduzida neste parecer também cabe à

análise  dos  projetos  anexados,  tendo  as  medidas  e  as  ideias  neles  previstas

contribuído  para  a  apresentação  do  substitutivo  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, com o qual concordamos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

333/2011 na forma do Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Inácio Franco,  presidente -  Antônio Carlos  Arantes,  relator -  Leonardo Moreira -

Romel Anízio - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.003/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Dinis  Pinheiro, a proposição em comento, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.450/2009, dispõe sobre a instalação de vidro

protetor transparente sobre as gavetas dos alimentos expostos para consumo e dá

outras providências.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  e foi  analisada preliminarmente pela

primeira, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

na forma originalmente apresentada.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 4.000/2013, de autoria do deputado Leonardo Moreira,

por semelhança de objeto.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar a instalação de vidro protetor transparente

sobre alimentos - quentes ou frios - expostos para consumo em gavetas, bandejas e

outros tipos de acondicionamento. De acordo com a justificação do autor, a medida

tem como objetivo  assegurar  a  higiene e  a  qualidade  das  refeições  servidas  em

lanchonetes, churrascarias, restaurantes e estabelecimentos congêneres.

As  doenças  transmitidas  por  alimentos  estão  entre  as  principais  causas  de

morbidade  nos  países  da  América  Latina  e  do  Caribe,  segundo  estudo  da

Organização Pan-Americana de Saúde realizado em 2001. O perfil epidemiológico de

tais enfermidades tem sido alterado por fatores como o desenvolvimento econômico e
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a globalização do mercado mundial,  com as consequentes mudanças nos hábitos

alimentares das populações e a crescente demanda por produtos industrializados e

consumidos em estabelecimentos comerciais. Para reduzir os riscos, novas medidas

de saneamento têm sido introduzidas.

A expressão “segurança alimentar” começou a ser utilizada após o fim da Primeira

Guerra  Mundial  e  expressava  as  noções  de  autossuprimento  de  alimentos  e  de

acesso  a  eles.  Posteriormente,  o  conceito  de  segurança  alimentar  foi  ampliado,

incorporando,  além  do  acesso  universal  aos  alimentos,  o  aspecto  nutricional  e,

consequentemente, as questões relativas à sua composição, à sua qualidade e ao

seu aproveitamento biológico. Atualmente, a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN

- leva em conta três aspectos fundamentais: qualidade, quantidade e regularidade no

acesso aos alimentos. O projeto de lei  em análise diz respeito ao primeiro desses

aspectos, pois tem por objetivo estimular a oferta de alimentos de qualidade.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO -,

alimento  seguro  é  aquele  não  contaminado  biológica  nem  quimicamente.  A FAO

também define  a  qualidade do alimento  em relação a  seus aspectos nutricionais,

biológicos, sanitários e tecnológicos.

Para que a qualidade de um alimento seja considerada satisfatória, ele não pode

correr  nenhum  risco  de  contaminação,  problemas  de  apodrecimento,  ou  outros

decorrentes  de  prazos  de  validade  vencidos.  Evidentemente,  a  qualidade  dos

alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma adequada, o

que significa criar  condições para que sejam ingeridos em ambientes limpos e de

acordo com as boas práticas de higiene.

Conforme o art. 8º da Lei Federal nº 9.782, de 26/1/1999, cabe à Agência Nacional

de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -  regulamentar,  controlar  e  fiscalizar  produtos  e

serviços que envolvam risco à saúde pública, aí incluídos alimentos e bebidas, águas

envasadas,  insumos,  embalagens,  aditivos  alimentares,  limites  de  contaminantes

orgânicos e resíduos de agrotóxicos. Dessa forma, a Anvisa tem competência para

estabelecer  normas e regulamentos que disciplinem as  condições  de higiene nos

estabelecimentos fornecedores de alimentos em geral, podendo, inclusive, interditar o

seu funcionamento em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente
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à saúde.

Para exemplificar  o poder  regulamentador da Anvisa,  destacam-se as seguintes

normas: Resolução da Diretoria Colegiada nº 275, de 21/10/2002, que dispõe sobre o

regulamento  técnico  de  procedimentos  operacionais  padronizados  aplicados  aos

estabelecimentos produtores/industrializadores  de alimentos e  a  lista de  itens das

boas práticas de fabricação - BPF - a serem verificados nesses locais; e Resolução

da Diretoria Colegiada nº 216, de 15/9/2004, que estabelece os procedimentos que

devem  ser  adotados  nos  serviços  de  alimentação  -  como  bares,  lanchonetes,

restaurantes, bufês e estabelecimentos congêneres -, a fim de garantir as condições

higiênico-sanitárias do alimento preparado, entre outras.

Essas  normas  federais  podem  ser  complementadas  pelos  órgãos  de  vigilância

sanitária  estaduais,  distrital  e  municipais,  visando abranger  requisitos inerentes às

realidades locais.

Embora esses regulamentos descrevam em detalhes a implementação das BPF,

muitos  estabelecimentos  do  ramo  alimentício  ainda  não  se  adequaram  a  essas

normas,  em  razão da  falta  de  conhecimento  da  legislação vigente  por  parte  dos

empresários, das dificuldades financeiras enfrentadas por eles e da carência de mão

de obra capacitada no setor. Além disso, a fiscalização e o controle por parte dos

respectivos  órgãos  de  vigilância  sanitária  nem  sempre  é  viável,  uma  vez  que  a

quantidade de técnicos é muitas vezes insuficiente para suprir a demanda local.

A Segurança Alimentar e Nutricional é objeto de políticas públicas da agenda das

três esferas de governo. O Decreto nº 7.272, editado em 25/8/2010, institui a Política

Nacional de Segurança Alimentar, prevista na Lei nº 11.346, de 15/9/2006, também

chamada  de  Lei  Orgânica  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional.  Além  disso,

estabelece  os  parâmetros  para  a  elaboração  do  Plano  Nacional  de  Segurança

Alimentar.  Esse dispositivo legal  visa a promover  a intersetorialidade das ações e

programas públicos e da participação social, coordenadas pelo Conselho Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional - Consea.

Por  sua  vez,  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de

Minas Gerais - Consea -, também atua no fortalecimento das ações de segurança

alimentar e nutricional. Criado em 1999, o Consea-MG busca promover a articulação
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entre órgãos governamentais e organizações da sociedade civil envolvidos nas ações

de promoção da alimentação saudável.

Entendemos que a proposição em epígrafe logra mérito por se somar aos esforços

de controle sanitário por parte da Anvisa e demais órgãos de fiscalização sanitária e,

também, por  incentivar  o ajustamento  dos estabelecimentos da  área alimentar  às

normas estabelecidas por esses órgãos.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  argumentou  sobre  a

competência  concorrente  entre  União,  Estados  e  municípios  para  legislar  sobre

proteção e defesa do consumidor,  nos termos da Constituição Federal de 1988, e

alegou que a proposição não contraria as normas federais já estabelecidas sobre o

assunto.

Por  fim,  diante  da  necessidade  de  mecanismos  de  controle  que  garantam  a

segurança  e  a  qualidade  dos  alimentos  visando  à  proteção  da  saúde  dos

consumidores, entendemos que a proposição em análise é oportuna, razão pela qual

nos posicionamos favoravelmente a ela.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  esta

comissão deve manifestar-se também sobre as proposições anexadas à proposição

em análise. Parece-nos que a análise ora realizada se aplica em todos os aspectos

ao Projeto de Lei nº 4.000/2013, anexado, uma vez que o teor de ambas proposições

é praticamente o mesmo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.003/2011, no

1º turno, na forma originalmente apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Carlos Pimenta - Arlen

Santiago;

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.675/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a  obrigatoriedade  de  afixação  de  cartazes  com  informações  sobre  a  síndrome
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alcoólica fetal - SAF - na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  pretende  obrigar  hospitais,  postos  de  saúde,  clínicas,

farmácias populares e outras unidade da rede pública de atendimento à saúde da

população a afixar cartazes com informações sobre a síndrome alcoólica fetal - SAF.

A SAF  ocorre  como  consequência  do  alcoolismo  da  mãe  e  caracteriza-se  por

alterações físicas, cognitivas  e comportamentais,  permanentes e irreversíveis,  que

podem ser  observadas  durante todas  as  fases do desenvolvimento  da  criança.  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.

Segundo  artigo  de  Momino,  Wakana;  Sanseverino,  Maria  Teresa  V.  e  Schuler-

Faccini, Lavínia, intitulado  A exposição pré-natal ao álcool como fator de risco para

comportamentos  disfuncionais:  o  papel  do  pediatra (disponível  em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0021-75572008000500011>;  acesso  em:  30/9/2013),  os

danos  ao  sistema  nervoso  central  causados  pela  exposição  pré-natal  ao  álcool

produzem  deficiências  permanentes,  incluindo  anormalidades  neurológicas,

disfunções comportamentais, atrasos no desenvolvimento e deficiências intelectuais.

Mais  recentemente,  diversos  estudos  sugeriram  que  crianças  com  SAF  também

sofrem com dificuldades comportamentais e emocionais que podem levar a diversos

problemas secundários, incluindo experiências escolares problemáticas, conflito com

a lei, comportamento sexual inadequado e problemas com álcool e drogas.

Um  dos  primeiros  estudos  sobre  o  assunto,  publicado  em  1996,  examinou  os
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fatores  de  risco  e  os  fatores  protetores  em  relação  à  síndrome.  Entre  os  415

indivíduos investigados com SAF, mais de 90% tiveram problemas de saúde mental;

60% tiveram experiência escolar problemática; 60% tiveram conflito com a lei; 50%

tiveram comportamento sexual inadequado e 30% tiveram problemas com álcool e

drogas. Os fatores protetores para essas deficiências incluem: períodos mais longos

em lares estáveis e que proveem carinho e sustento; diagnóstico de SAF antes dos

seis  anos  de  idade;  o  fato  de  o  indivíduo  nunca  ter  sofrido  diretamente  com  a

violência; e o fato de ter suas necessidades básicas atendidas durante pelo menos

parte de sua vida.

Ainda que seja impossível separar completamente os efeitos da exposição ao álcool

de influências ambientais pós-natais como a causa definitiva desses resultados, o

pediatra  deve  ser  estimulado  ao  diagnóstico  precoce  de  crianças  afetadas  pela

síndrome fetal  alcoólica,  e  os  pais  devem  ser  informados.  Isso  permite  iniciar  o

manejo e os cuidados apropriados para evitar as consequências em longo prazo no

comportamento e assegurar uma adaptação social e escolar melhor e mais produtiva.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a

matéria se insere no campo de competência legislativa do Estado. No entanto, com o

intuito de adequar a matéria à técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, no

qual  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 e outras unidades de saúde de atendimento à população. Além disso,

o  substitutivo  retirou  do  projeto  o  art.  3º,  que  exige  uma  regulamentação  de

competência do Poder Executivo.

Concordamos  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça por meio do Substitutivo nº 1 e consideramos que a matéria pode contribuir

para a prevenção da ocorrência da SAF e para seu adequado diagnóstico e manejo.

Por esse motivo, somos pela aprovação da proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.675/2012, no 1º

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

Justiça.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Carlos Pimenta - Arlen

Santiago.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.721/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.721/2013 proíbe a

cobrança de taxa para expedição e registro de diploma pelas escolas privadas de

educação básica, vinculadas ao sistema estadual de educação, e pelas instituições

públicas estaduais de ensino superior.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Em seguida a proposição foi  encaminhada à Comissão de Educação,  Ciência e

Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos

do art.  188,  combinado com a alínea “a”  do inciso VI  do  art.  102,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento objetiva proibir a cobrança de taxa para expedição e registro

de  diploma  pelas  escolas  privadas  de  educação  básica,  vinculadas  ao  sistema

estadual  de educação,  e pelas  instituições  públicas  estaduais  de  ensino  superior.

Segundo o autor, a proposição visa a atender ao apelo dos estudantes, que, após

pagarem com muito sacrifício  as mensalidades das escolas  particulares ou a  sua

manutenção nas instituições públicas de ensino superior, veem-se obrigados a arcar

com as despesas pela expedição e pelo registro do diploma de conclusão dos cursos.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, declarou que a Constituição

Federal  atribui  competência  concorrente  ao  Estado  para  legislar  sob educação  e

ensino.  Segundo essa comissão,  a Lei  nº  9.394,  de 20/12/96,  qual  seja a  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, estabelece no caput do art. 48 que

os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade

nacional como prova da formação recebida por seu titular. Acrescenta, ainda, que,
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embora  a  Carta  Federal  não  explicite  a  gratuidade  da  expedição  do  diploma

universitário,  pode-se  inferir  que  ela  é  decorrência  do  caráter  público  da  função

desempenhada pelos dirigentes de instituições de ensino mantidas ou reconhecidas

pelo poder público.

Por  fim,  asseverou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  que  o  dirigente  de

instituição privada, ao declarar que alguém concluiu curso reconhecido pelo Estado,

age em colaboração com a administração pública, na qualidade de agente público.

Assim  sendo,  também  se  submete  às  normas  do  regime  jurídico  administrativo,

notadamente à vedação pela cobrança de certidões.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ressaltou

que a Lei  de  Diretrizes  e  Bases da Educação Nacional  -  LDB -  preceitua  que o

diploma é tão somente uma declaração do serviço que uma instituição de ensino

superior  prestou e do aproveitamento obtido pelo aluno,  consistindo, portanto,  em

uma decorrência do serviço prestado. Baseada nisso, alegou que o Ministério Público

Federal - MPF - vem sustentando que a cobrança efetuada por essas instituições,

além  de  abusiva,  pois  viola  dispositivos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,

também vai contra o disposto na Resolução nº 3/89, do então Conselho Federal de

Educação. Segundo o MPF, a expedição do documento deveria constituir encargo

exclusivo da instituição de ensino, que, de todo modo, já se encontra incluso no valor

das  mensalidades.  Nas diversas ações  que impetrou  contra  essas instituições de

ensino, o MPF conseguiu liminar proibindo qualquer cobrança sobre os diplomas.

Em  relação  ao  argumento  das  instituições  de  ensino  superior  de  que  havia

legalidade na cobrança dos custos referentes à emissão e ao registro do diploma, o

Ministério da Educação, por meio do Parecer CNE/CES nº 11/2010, reafirma que o

diploma integra a prestação do serviço educacional e sua expedição não pode ser

cobrada  à  parte,  pois  isso  representaria  situação  contrária  às  regras  vigentes  de

proteção ao consumidor. De acordo com o ministério, a expedição e o registro do

diploma  de  curso  superior  devem  ser  considerados  como  ato  indissociável  e  só

caberia cobrança se o aluno solicitasse diploma com recursos gráficos especiais.

No tocante à alegação de outras instituições de ensino superior de que o custo da

emissão de diploma corresponderia apenas ao repasse da cobrança efetuada pelas
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universidades  para  registro  de  diplomas  concedidos  por  instituições  não

universitárias, o Ministério da Educação exarou o Parecer CNE/CES nº 233/2009, no

qual,  determina,  de  forma  clara,  que  “o  valor  cobrado  por  universidades  para  o

registro de diplomas concedidos por instituições não universitárias deve estar incluído

no  contrato  de  prestação de serviços educacionais,  considerando,  especialmente,

que o diploma expedido sem o devido registro não comprova a formação acadêmica

recebida  pelo  aluno”.  Em  outras  palavras,  ressalta  a  comissão  de  mérito,  “se  o

diploma é obtido como consequência do ensino ministrado e se este é o objeto de um

contrato de prestação de serviços educacionais, os encargos ou as taxas decorrentes

do registro do diploma devem ser atrelados ao referido contrato e são, portanto, de

responsabilidade da instituição que prestou os serviços educacionais, cabendo a ela

absorver esses custos”.

Por fim, no que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário,  finalidade desta

comissão,  entendemos  que a  matéria constante  do  projeto apresentado não gera

nenhum impacto no orçamento fiscal do Estado, porquanto o valor das despesas com

a emissão dos diplomas é insignificante.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.721/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de

Minas Gerais.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
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nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo acrescentar ao Código de Saúde do Estado a

obrigatoriedade de controle e fiscalização sanitária dos banheiros públicos ou de uso

público. Dispõe também sobre os critérios técnicos que devem ser observados na

construção e manutenção desses banheiros.

A transmissão de doenças por contágio em sanitários é rara. Entretanto, segundo

Renata  Aranha,  ginecologista  do  Hospital  Universitário  Pedro  Ernesto,  algumas

doenças podem ser adquiridas desta forma, como o HPV (Papiloma Vírus Humano) e

o herpes genital. Como medida de prevenção, o ideal é não encostar em local que

apresente secreções e fluidos. É necessário também ter cuidado com as maçanetas

das  portas  ou  torneiras,  pois  elas  podem  estar  contaminadas  por  agentes  que

causam gastrenterite. Portanto, é fundamental lavar bem as mãos (especialmente das

crianças,  que podem  levá-las  à  boca)  e  usar  toalha  de  papel  descartável  (artigo

disponível  em:  http://www.unimedrio.com.br/CalandraRedirect/?

temp=6&proj=NovaInternet&pub=T&db=&nome=SuaSaudeMateria

&docid=B48F199C3F6071598325746400771A2D&nivel=Para%20toda%20Familia;

acesso em 7/10/2013).

O inciso II do art. 8º da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do

Estado de Minas Gerais, estabelece que a atenção à saúde encerra todo o conjunto

de ações levadas a efeito  pelo SUS,  em todas as instâncias  de governo,  para o

atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais,  e compreende,

além de outros dois, o campo da intervenção ambiental, no seu sentido mais amplo,

incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho,

o  controle  de  vetores  e  hospedeiros  e  a  operação  de  sistemas  de  saneamento

ambiental, mediante o pacto de interesses, as normatizações e as fiscalizações.

Mais  adiante,  em  seu  art.  17,  III,  a  mesma norma dispõe que se  entende  por

vigilância à saúde o conjunto das ações desenvolvidas, entre outras, nas áreas de

vigilância epidemiológica e ambiental,  controle de zoonoses, vigilância alimentar  e
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nutricional e vigilância sanitária, compreendendo o monitoramento e as medidas de

controle  sobre  agravos,  riscos,  condicionantes  e  determinantes  de  problemas  de

saúde.

A  proposição  em  comento  trata  mais  especificamente  de  ação  a  ser

operacionalizada  pela  vigilância  sanitária.  Nesse sentido,  o  art.  75  do  Código  de

Saúde determina que se entende por vigilância sanitária o conjunto de ações capazes

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da

prestação de serviços de interesse da saúde. De acordo com o art. 80, são sujeitos

ao controle sanitário o estabelecimento de serviço de saúde e o estabelecimento de

serviço  de  interesse  da  saúde,  este  último  entendido  como  aquele  que  exerça

atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou agravos à saúde da

população.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a

matéria se insere no campo de competência legislativa do Estado, mas apresentou o

Substitutivo nº 1, que retirou do projeto o art. 3º, para adequar a matéria à técnica

legislativa. Além disso, optou por inserir o conteúdo a ser acrescentado no art. 82 do

Código de Saúde como inciso do mesmo artigo e não como parágrafo, para manter a

estrutura lógica do artigo. Por fim, o substitutivo retirou o art. 2º da proposição, que

estabelecia critérios cabíveis apenas em normas técnicas regulamentadoras, matéria

de competência exclusiva do Poder Executivo.

Concordamos  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça por meio do Substitutivo nº1 e consideramos que a matéria pode contribuir

para o aperfeiçoamento da legislação em vigor, garantindo as medidas de prevenção

do contágio e propagação de doenças transmissíveis e a fiscalização das condições

sanitárias  dos  banheiros  públicos.  Por  esse  motivo,  somos  pela  aprovação  da

proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.730/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Carlos Pimenta - Arlen

Santiago.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Comissão de Administração Pública

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

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,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta comissão, o exame do mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo dispor sobre o exercício de atividades de

vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica e ambiental, previstas no art. 16 da

Lei nº 13.317, 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 2005.

A referida Lei nº 15.474, de 2005, além de alterar o Código de Saúde do Estado de

Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras

providências.

Por  meio  da  mensagem,  o  Governador  esclarece  que  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
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vigilância epidemiológica e Ambiental passam a ser designadas autoridades da área

de vigilância à saúde.

Com efeito, conforme o disposto no art. 16 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, as áreas de vigilância à saúde são as

seguintes: vigilância epidemiológica e ambiental; controle de zoonoses; saneamento;

proteção à saúde do trabalhador; vigilância alimentar e nutricional; oferta de sangue,

componentes e hemoderivados e controle de hemopatias; vigilância sanitária.

Ressalte-se, por  ser oportuno,  que nos termos dos arts.  16 e 17 do Código de

Saúde, entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações desenvolvidas nas

áreas supracitadas.

Isso posto, a proposição objetiva dispor sobre a criação do Prêmio de Produtividade

de Vigilância à Saúde, o processo de designação da autoridade sanitária de vigilância

à saúde e a avaliação de desempenho específica para o exercício dessa função.

De acordo com a proposição, o Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde -

PPVS - substituirá os Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária -  PPVS - e

Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - , criados

pelo art.  15 da Lei nº 15.474, de 2005. Farão jus ao Prêmio de Produtividade de

Vigilância à Saúde - PPVS -, que agora se propõe criar, vale dizer, em substituição

aos dois prêmios criados pela Lei nº 15.474, os servidores públicos designados como

autoridade sanitária para o exercício das atividades de vigilância à saúde.

Para tanto, propõe-se dar nova redação ao citado art. 15 da Lei nº 15.474. Não

obstante, estão sendo mantidas as disposições quanto à regulamentação dos valores

do prêmio, à sua periodicidade e à forma de cálculo. Igualmente, está disposto que o

PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais específicas e

que não será devido em caso de indisponibilidade de recursos.

Quanto  à  designação  de  servidor  como  autoridade  sanitária  para  as  áreas  de

vigilância à saúde,  que compreendem os incisos I  a  VII  do art.  16 do Código de

Saúde, conforme se infere do art. 2º da proposição, propõe-se nova redação para o

art. 13 da Lei nº 15.474, determinando que essa designação destina-se aos seguintes

servidores  lotados  ou  formalmente  cedidos  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde:  o

ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor  de função pública a que se
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refere o art. 4º da Lei nº 10.254, 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 2005; 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.

Verifica-se  da  alteração  proposta  para  o  referido  art.  13  que  foi  suprimida  a

possibilidade de designação para  o servidor  que não se enquadre nas condições

estabelecidas pelos incisos I e II desse artigo, mesmo quando no exercício de cargo

de direção, superintendência, assessoramento e coordenação das ações de vigilância

à saúde.

Entretanto, o Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS - poderá ser

pago para  o  ocupante  de  cargo  de provimento  efetivo  em exercício  de  cargo de

direção,  superintendência,  coordenação  e  assessoria  designado  como autoridade

sanitária. Sendo assim, a Emenda nº 1 redigida na Conclusão aprimora o texto do

Substitutivo nº 1 nesse aspecto.

Outrossim, o projeto de lei em exame objetiva garantir o pagamento do Prêmio de

Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS - para 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,  enquanto

permanecerem  exercendo  a  função  de  autoridade  sanitária,  bem  como  para  os

superintendentes e diretores da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde.

Os critérios para a designação de servidor como autoridade sanitária estão sendo

mantidos, especialmente as diretrizes e os requisitos.

A  inovação  que  se  observa  é  com  relação  às  hipóteses  de  revogação  da

designação, onde estão inseridos o pedido do servidor, a sua exoneração e o fim do

prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado de Saúde.

Também  está  prevista  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado para o exercício da função de autoridade sanitária em vigilância à saúde,

com periodicidade de um ano, a ser regulamentada por meio de resolução conjunta

das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Saúde. A Emenda nº 2 ao

final apresentada acrescenta ao Substitutivo nº 1 a periodicidade de um ano.
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Cuida, a proposição, ainda, de alterar os arts. 17 e 19 da Lei nº 15.474, de 2005,

apenas  para  compatibilizar  esses  dispositivos  com  a  criação  do  Prêmio  de

Produtividade de Vigilância à  Saúde -  PPVS -,  mantendo-se as  regras  de  que a

percepção do PPVS não impede a percepção do prêmio de produtividade previsto no

art.  31  da  Lei  nº  17.600,  de  2008,  vale  dizer,  da  concessão  do  prêmio  por

produtividade com base na ampliação real de arrecadação de receitas, e de que o

referido 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.

Finalmente,  propõe  estabelecer  que  ficam  mantidas,  até  a  edição  de

regulamentação,  as  designações  e  os  prêmios  de  produtividade  das  autoridades

sanitárias autorizados em data anterior à vigência desta lei.

As Emendas nºs 3 e 4 que apresentamos na conclusão deste parecer têm o escopo

de aprimorar  o Substitutivo nº  1 para padronizar  a nomenclatura da  avaliação de

desempenho específica e corrigir a remissão feita aos servidores lotados em órgão

estadual integrante do SUS, porquanto já está prevista no inciso anterior.

Já a Emenda nº 5 se origina de proposta de emenda constante na Mensagem nº

528,  do governador  do Estado,  e propõe a criação de 152 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.

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 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do

Ofício  nº  622/13,  informa  o  impacto  financeiro  da  medida  proposta,  o  que  será

examinado,  detalhadamente,  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, no momento oportuno.

Conclusão

Concluímos, pois,  pela aprovação do Projeto de Lei  nº  3.874/2013 na forma do
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Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as

Emendas nº 1 a 5 redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 5º do art. 15 a que se refere o art. 4º a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)

§ 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, bem como

os superintendentes, diretores, coordenadores e assessores das Superintendências

de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Ambiental e da Saúde do Trabalhador, em

exercício na Vigilância à Saúde, designados como autoridade sanitária de vigilância à

saúde.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  2º  -  Fica  criada  a  avaliação  de desempenho específica  para  a  função de

autoridade sanitária em vigilância à saúde, com periodicidade de um ano, conforme

critérios  estabelecidos  em  resolução  conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde, observado o disposto

na Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se do § 4º do art. 13 a que se refere o art. 1º o termo “individual”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso II do art. 13 a que se refere o art. 1º a seguinte redação:

“Art. 13 - (…)

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal ou federal integrante do SUS.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“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
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Lei nº 15.301, de 10 de agosto 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 do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social e de Analista Executivo de Defesa

Social, constante, respectivamente, no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a ser, respectivamente: 1.863 e 1.532.”.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Inácio  Franco,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.231/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra 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  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Ibitiúra  de  Minas  o  imóvel  com  área  de  880,80m²,  a  ser

desmembrado do imóvel com área de 5.222,29m², situado na Rua Antônio Pinto de

Carvalho, no referido município, e registrado sob o nº 21.219, a fls.256 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andradas.

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,
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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 citada autorização.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  embora  não  tenha  encontrado  óbice  à

tramitação da matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, para adequar a proposição à

técnica  legislativa  e  incluir  nela o  memorial  descritivo  que identifica  a  área a  ser

doada, bem como atualizar os dados relativos ao registro do imóvel.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o Substitutivo nº 1, com o

qual concordamos, estabelece, no parágrafo único do seu art. 1º, que o imóvel será

destinado à instalação de creche municipal, e, no art. 2º, que o imóvel reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.231/2013, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.496/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel que especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira, nos termos do art. 100 e do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Monte Belo o imóvel com área de 133,90m², situado à Rua VII de Maio,

588, Centro, naquela cidade, registrado sob o nº 2.227, a fls.1 do Livro 2, no Cartório

do Registro de Imóveis da Comarca de Muzambinho.

Na  mensagem,  o  governador  informa  que  o  bem  foi  doado  ao  Estado  pelo

Município de Monte Belo para ser utilizado como residência de juízes de direito ou

promotores  dessa  localidade.  Apesar  disso,  nunca  foi  utilizado  pelo  Estado  e,

atualmente, destina-se ao funcionamento do Conselho Tutelar da municipalidade. O

governador  esclareceu  que  a  reversão é  conveniente  e  oportuna  e  conta  com  a

anuência do município.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que transferência de  titularidade

deve ser efetivada por meio de doação, e não de reversão. Por isso, apresentou o

Substitutivo  nº  1,  que acolhemos.  Ademais,  ressaltou  que a  presente  autorização

legislativa  para  a  alienação  de  patrimônio  público  é  exigência  do  art.  18  da

Constituição Mineira e, no plano infraconstitucional, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993. Em suma, concluiu que o projeto de lei em análise atende aos requisitos

previstos na legislação vigente e pode tramitar nesta Casa.

No  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  em  vista  dos  esclarecimentos  do  governador,  entendemos  que  a

matéria é meritória.

Quanto à análise da repercussão financeira da proposição, esta deve ser vista sob

dois aspectos: repercussão da medida no patrimônio do Estado e repercussão do

projeto na sociedade.

Sob o  primeiro  aspecto,  não há como negar  que,  de  fato,  a  doação de imóvel

representa uma redução do patrimônio do estado federado. Em relação ao segundo
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ponto, entretanto, entendemos que a medida é procedente, tendo em vista também

os mencionados esclarecimentos. Ademais, os imóveis estariam apenas passando da

esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permanecem na condição de bem

público, não havendo redução desse patrimônio. Assim, entendemos que o segundo

aspecto prevalece.

Destarte, no âmbito da nossa comissão, somos favorável à tramitação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.496/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor Xavier - Romel

Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, pretende alterar a Lei

Complementar  nº  54,  de  13/12/1999,  que dispõe  sobre  a  organização  básica  do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Por meio da proposição em epígrafe, o governador objetiva alterar a organização

básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, aperfeiçoando

assim  o  funcionamento  desse  relevante  órgão  de  segurança  pública  na  área  de

defesa civil.

Por  meio  da  Mensagem  nº  492/2013,  o  governador  enviou  a  esta  Casa  o

Substitutivo nº 1, que foi aprovado no 1º turno pelo Plenário. Na aludida mensagem, o

governador  salienta  que o substitutivo  tem por  objetivo  alterar  dispositivos  da  Lei
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Complementar nº 54, de 1999, proporcionando maior efetividade na administração de

unidades  do  CBMMG,  por  meio  da  definição  expressa,  em  função  do  critério

hierárquico, da patente necessária para a ocupação dos cargos de chefe de seção do

Estado-Maior e de subchefe do Estado-Maior.

Segundo o texto aprovado no 1º turno, o cargo de chefe de seção do Estado-Maior

será  privativo  de  tenentes-coronéis,  com  atribuições  definidas  em  regulamento

próprio. Já o cargo de subchefe do Estado-Maior será privativo de coronéis da ativa

do  Quadro  de  Oficiais  do  CBMMG,  também  com  atribuições  definidas  em

regulamento próprio. Além disso, de modo a alinhar e adequar o CBMMG às políticas

de  governo  referentes  às  regiões  integradas  de  segurança  pública,  o  Corpo  de

Bombeiros passará a contar com seis comandos operacionais,  ampliando assim a

interiorização do órgão.

Vislumbra-se  que  as  alterações  na  lei  orgânica  propostas  pelo  governador  são

alvissareiras e merecem ser aprovadas no 2º turno. Outrossim, objetivando pequena

correção de técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1

ao  vencido  no 1º  turno.  Além disso,  apresentamos  a  Emenda  nº  2,  que objetiva

garantir que os comandos operacionais de bombeiros se localizarão em municípios

que sejam sedes de região integrada de segurança pública - Risp.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto de  Lei

Complementar nº 30/2012 na forma do vencido no 1° turno com as Emendas nºs 1 e

2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 2º - O caput do art. 20 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  20 -  São seis  os  comandos operacionais de bombeiros, cuja localização é

definida em regulamento.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte art. 4º ao vencido no 1º turno, renumerando-se o artigo

seguinte:
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“Art.  4°  -  Fica acrescentado ao art.  20 da Lei  Complementar  n° 54,  de 1999, o

seguinte § 3º:

“§ 3º  -  Os comandos operacionais  de bombeiros a que se refere o  caput  deste

artigo  se  localizarão  em  municípios  que  sejam  sedes  de  região  integrada  de

segurança pública - Risp.”.”.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Leonardo Moreira, relator - Lafayette de Andrada - Cabo

Júlio - Sargento Rodrigues.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2012

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 5° do art. 15 da Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte §

6°:

“Art. 15 - (…)

§ 5° - Os cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior são privativos de Tenentes-

Coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio.

§ 6° - O cargo de Subchefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do

QOBM, com atribuições definidas em regulamento próprio.”.

Art. 2° - O caput do art. 20 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  20  -  Ficam  criados  seis  comandos  operacionais  de  bombeiros,  cujas

localidades serão definidas em regulamento.”.

Art. 3° - O art. 22 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  22 -  A Academia de Bombeiros Militar  - ABM - é unidade responsável pela

formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de Bombeiros.”.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

23/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, de autoria do governador do Estado,

que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG -, foi

aprovado no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, com a

Emenda nº 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

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. 1º - Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG -, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das

carreiras policiais civis.

Art. 2º - 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 do Estado,

dentre outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;
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III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV -  apuração das infrações penais  e dos atos  infracionais,  exercício  da  polícia

judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos

de segurança interna.

Art.  3º  -  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. 4º - Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação criminal e o

exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a

finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a

oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX -  a busca da eficiência na investigação criminal  e a repressão das infrações

penais e dos atos infracionais.
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Art. 5º - 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. 6º - 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. 7º - 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. 8º - A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos

infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção

de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida

social.

Art. 9º - 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,
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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

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
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disciplina,  incumbem,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações  penais  e  dos  atos

infracionais, exceto os militares.

Parágrafo único - São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-científica, o

processamento  e  arquivo  de  identificação civil  e  criminal,  bem como o  registro  e

licenciamento de veículo automotor e a habilitação de condutor.

Art. 15 - A PCMG subordina-se diretamente ao Governador do Estado e integra,

para fins operacionais, o Sistema de Defesa Social.

Art. 16 - À PCMG compete:

I - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as

funções  de polícia  judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações

penais, exceto as militares;

II  -  preservar  locais  de  crime  com  cenários  e  bens,  apreender  objetos,  colher

provas,  intimar,  ouvir  e  acarear  pessoas,  requisitar  e  realizar  exames  periciais,

proceder  ao  reconhecimento  de  pessoas  e  coisas  e  praticar  os  demais  atos

necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais, na

forma da legislação processual penal;

III  -  representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  Delegado  de  Polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  bem  como  responsabilizar-se  pelos

procedimentos  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de  infrações

atribuídas a seus servidores;

VII  -  formalizar  o  inquérito  policial,  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  e  o
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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. 5º da Constituição

da República;

X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter permanente,

objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais;

XI  -  organizar  e executar  as  atividades de registro,  controle e licenciamento de

veículos  automotores,  a  formação  e  habilitação  de  condutores,  o  serviço  de

estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos;

XII  -  cooperar  com  os  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais  de  segurança

pública, em assuntos relacionados com as atividades de sua competência;

XIII  -  promover  interações  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. 5º da Constituição da República;

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as atividades de

perícia criminal;

XV  -  promover  o  recrutamento,  seleção,  formação,  aperfeiçoamento  e  o

desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores;

XVI - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas

integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de

entidades privadas;

XVII - organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal;

XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social, nos limites

de sua competência.
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Parágrafo único - As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente

podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17 - São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;

b) Chefia Adjunta da PCMG;

c) Conselho Superior da PCMG;

d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;

b) Academia de Polícia Civil;

c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;

e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1º  -  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

b) Divisões Especializadas:

b.1) Delegacias Especializadas;

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto Médico-Legal;
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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.

§ 2º - 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  e o  Instituto  de Criminologia e  o Colégio  Ordem e Progresso

subordinam-se à Academia de Polícia Civil.

§ 3º - 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  Informações  e

Inteligência Policial.

§ 4º - As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar e a

distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG

serão estabelecidas em decreto.

§ 5º - O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento de

Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 11.724, de 30 de dezembro de

1994,  terá  estrutura  administrativa  no  nível  de  superintendência,  na  forma  de

regulamento.

§  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
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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.

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;
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V - Diretor da Academia de Polícia Civil;

VI - Superintendente de Informações e 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;

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
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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.

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:
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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 Informações e 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

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;
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IX - outorgar a Medalha do Mérito Policial Civil  Delegado Luiz Soares de Souza

Rocha, criada pela Lei nº 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

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
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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.

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,
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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

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  ou  a

transferência 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;
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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.

§ 1º  -  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.

§ 2º - 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.

§ 3º - Findo o prazo de cento e oitenta dias de afastamento previsto no § 2º, caso

os procedimentos instrutórios não tenham sido concluídos, caberá ao Corregedor-

Geral  de  Polícia  Civil  submeter  os  autos  à  deliberação do Conselho  Superior  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 - O procedimento correicional terá a participação de, no mínimo,

um representante da respectiva carreira policial.
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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:

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;
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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

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.

§ 1º - A Academia de Polícia Civil manterá o Instituto de Criminologia como órgão
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de articulação científica com outros centros de pesquisa e universidades interessados

no  estudo  e  pesquisa  aplicados  ao  sistema  de  justiça  criminal,  com  ênfase  no

processo da investigação criminal e no exercício da polícia judiciária.

§  2º  -  Os  servidores  da  PCMG  poderão  concorrer  ao  credenciamento  para  o

magistério policial.

§ 3º - 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

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;
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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;

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;
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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.

§ 1º - Integram a estrutura do Detran-MG as Circunscrições Regionais de Trânsito -

Ciretrans -, subordinadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil.

§  2º  -  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

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
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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

contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia da Polícia Civil.

Seção V

Da Superintendência de Informações e Inteligência Policial

Art.  39  -  A  Superintendência  de  Informações  e  Inteligência  Policial  tem  por

finalidade coordenar e executar as atividades de gestão de inteligência, por meio da

captação, análise e difusão de dados, informações e conhecimentos, competindo-lhe:

I  -  organizar,  dirigir,  executar,  orientar,  supervisionar,  normatizar  e  integrar  as
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atividades  de  inteligência,  visando  subsidiar  a  apuração  de  infrações  penais,  o

exercício das funções de polícia judiciária, a proteção de pessoas e a preservação

das instituições político-jurídicas, em assuntos de segurança interna;

II - realizar as atividades de inteligência e contrainteligência;

III - assessorar, orientar e informar o Chefe da PCMG sobre assuntos de interesse

institucional;

IV - dirigir as atividades de estatística, telecomunicações e informática no âmbito da

PCMG;

V - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG;

VI - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VII - disponibilizar para os Delegados de Polícia informações que possam subsidiar

investigações criminais;

VIII  -  ter acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil e criminal, de

registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária;

IX - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza, 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;



1795
____________________________________________________________________________

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;

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
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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.

§  1º  -  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.

§ 2º -  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.

§ 3º - A atribuição prevista no inciso V do § 2º será exercida em conjunto com a

chefia de Departamento.

§ 4º - 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.
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§ 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 será exercida por um Perito Criminal

ou Médico-Legista, a chefia das Seções Técnicas Regionais de Criminalística, por um

Perito  Criminal  e a chefia  dos Postos Médico-Legais,  por  um Médico-Legista,  por

proposta do Superintendente de Polícia Técnico-Científica 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  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

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
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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

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;
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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:

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
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de inquérito policial e demais procedimentos legais, determinando o prazo para sua

apresentação, observadas as disposições legais pertinentes.

§ 1º - 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.

§ 1º - O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções.

§ 2º - No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:

I  -  será  afastado  a  partir  da  decisão  de  mérito  transitada  em  julgado  até  o

cumprimento total da pena 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.

§ 3º - É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4º - O afastamento a que se refere o caput compete ao Chefe da PCMG.

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;
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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

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
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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 ou 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
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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

irmãos com comprovada 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.

§ 1º - 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.
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§ 2º - 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.

§ 4º  -  Na hipótese do  inciso  V  do  caput,  poderá  ocorrer,  além da remoção,  a

transferência do policial civil para unidade ou órgão da PCMG diverso daquele em

que se encontra lotado, dentro do mesmo município.

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 ou transferência, 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.

§ 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
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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.

§  1º  -  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.

§ 2º - 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

encaminhada à Assembleia Legislativa.

§ 3º - O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade

diversa  da  lotação  do  policial  civil,  em  qualquer  região  do  Estado  ou  fora  dele,

considera-se como tempo efetivamente trabalhado.
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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.

§ 1º - A licença concedida dentro do prazo de sessenta dias do término da anterior é

considerada prorrogação.

§ 2º - 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.

§  3º  -  Declarada  a  incapacidade  definitiva  para  o  serviço,  o  policial  civil  será

afastado  de  suas  funções  e  aposentado,  ou,  se  considerado  apto,  reassumirá  o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art. 63 - O policial civil acometido de doença grave definida em portaria ministerial

ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com  vencimento  ou
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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.

§ 1º - A licença a que se refere o caput somente será concedida se a assistência

direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o

exercício do cargo.

§ 2º - O requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá

ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial.

§ 3º - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, 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

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
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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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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.

§  3º  -  O  policial  civil  que  não  comprovar  o  aproveitamento  da  atividade

desempenhada,  na  forma  do  §  2º,  nos  trinta  dias  subsequentes  ao  seu  término,

perderá o direito de computar o tempo de afastamento como tempo de serviço.

§ 4º - 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
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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.

§ 5º - 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.

§ 1º - 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

deverá  optar  pela  percepção  dos  vencimentos  e  vantagens  de  uma das  funções

públicas exercidas.

§ 4º - O afastamento previsto no inciso IV do  caput não será considerado como

efetivo exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.
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§ 5º - 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.

§  1º  -  A aposentadoria  compulsória  do  policial  civil  ocorre aos setenta  anos de

idade, nos termos da Constituição da República.

§ 2º - É adotado regime especial de aposentadoria, nos termos dos incisos II e III do

§ 4º do art. 40 da Constituição da República, para o policial  civil,  cujo exercício é

considerado atividade de risco.

§ 3º - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período

não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço.

Art. 72 - O policial civil  será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das
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carreiras a que se refere o art. 76.

§ 1º - 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.

§  2º  -  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

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.
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§ 2º -  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;

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.
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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.

§ 1º  -  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

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
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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

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.

§ 2º - Para o desempenho de suas funções, o Delegado de Polícia disporá dos
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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.

§ 3º - 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.

§ 4º - 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.

§  1º  -  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.

§ 2º - A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais,

com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética e de desenvolver o espírito de

mútua cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito.

§ 3º - 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
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informações,  o  compartilhamento  de  experiências  e  a  desburocratização  das

atividades policiais civis.

§ 4º  -  O regime hierárquico não autoriza imposições sobre o convencimento do

policial civil, desde que devidamente fundamentado, ficando garantida sua autonomia

nas respostas às requisições.

§ 5º - Para fins de elaboração da política de remuneração das carreiras a que se

refere o art. 76, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6º - 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.

§ 1º - O Chefe da PCMG, mediante aprovação do Conselho Superior da PCMG

poderá estabelecer regras complementares para cumprimento da jornada de trabalho

dos policiais civis.

§  2º  -  O  funcionamento  do  plantão  de  Delegacias  de  Polícia  Civil  ocorrerá  no

período noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho

Superior da 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.

§ 1º - 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.
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§ 2º - 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.

§ 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.

§  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 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



1818
____________________________________________________________________________

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.

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 nas carreiras de

Escrivão de Polícia, de Investigador de Polícia e de 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.

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.
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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 composta por

policiais civis estáveis, instituída por ato do Chefe da PCMG.

§ 1º - 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

carreira superior àquele em que estiver posicionado o servidor avaliado.

§ 2º - 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
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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.

§ 1º - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.

§ 2º - 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.

§ 1º - A progressão do policial civil posicionado até o penúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado.

§  2º  -  A progressão do  policial  civil  do  grau  "A"  do  último nível  hierárquico  da
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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 § 2º

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;

IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e ter se beneficiado da

faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado.

Art. 94 - Promoção é a passagem do policial civil do nível em que se encontra para

o nível subsequente, na carreira a que pertence.

§ 1º - 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.

§ 2º - A promoção pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento ocorrerá,

anualmente, nos meses de junho e dezembro, na forma de regulamento.

§ 3º - Os períodos previstos no § 2º podem se aplicar para a promoção por ato de

bravura e para a promoção especial.

§  4º  -  As  promoções  por  invalidez,  post  mortem e  por  aposentadoria  poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 5º - Fará jus à promoção por merecimento e por antiguidade o policial civil que

atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  preencher  os  seguintes

requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;
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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 § 3º 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.

§ 6º - 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, de Médico-Legista e de Perito Criminal é o constante no Anexo I desta lei

complementar.

§ 8º - 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 de oito anos

de efetivo exercício;

III  -  ter  obtido  resultado  satisfatório  nas  avaliações  de  desempenho  individual

durante o período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado;
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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 § 1º 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 no nível;

III - o maior tempo de serviço na carreira;

IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público;

VI - o policial civil de maior idade.
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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 nº 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - A ADI e a AED serão realizadas em conformidade com instrução do Conselho

Superior da PCMG.

§ 3º - 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.

§ 4º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 5º - 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.

§  6º  -  O policial  civil  poderá  utilizar,  para  fins  de  aquisição do ADE,  o  período

anterior  à  sua  opção  por  esse  adicional,  que  será  considerado  de  resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 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.



1825
____________________________________________________________________________

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  no  inciso  II  do  caput,  considera-se  satisfatório  o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º -  O período anual considerado para a AED terá início no dia e no mês do

ingresso do policial na PCMG.

§ 3º - 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.

§ 4º - A regulamentação da ADI e da AED, no que se refere ao disposto no § 3º,

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).

§ 1º - 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.

§ 2º - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 3º - O policial civil que não for avaliado, por estar totalmente afastado de suas

atividades  por  mais  de  cento  e  vinte  dias,  devido  a  problemas  de  saúde,  terá  o

resultado de sua AED ou ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar

essa situação.

§ 4º - Se o afastamento previsto no § 3º for decorrente de acidente de serviço ou de
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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).

§  5º  -  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.

§ 6º - 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

quatro por cento).

§  1º  -  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
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pela  centésima  parte  do  resultado  da  média  aritmética  simples  dos  resultados

satisfatórios obtidos nas ADIs e AEDs durante a carreira.

§ 2º - 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 Substituto 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 nº 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

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
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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

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.
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§ 1º - Aplica-se ao cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil a ressalva

constante no caput do art. 109.

§ 2º - O Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil integra o Conselho Superior da

PCMG.

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 - um mil e doze cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia I;

V - três mil quatrocentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo da carreira

de Investigador de Polícia I.

§ 1º - 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, um 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, um mil e doze cargos;

V - Escrivão de Polícia II, um 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.

§ 2º - Serão transformados, com a vacância, os cargos de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de
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Investigador de Polícia I e os cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de

Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia I.

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. 1º a 3º, 5º a 10, 12 a 20-F, 30, 37, 38, 40, 42 e os Anexos I e IV da Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005;

III - os arts. 1º a 6º, 12 a 15 e os Anexos I e II da Lei Complementar nº 113, de 29 de
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junho de 2010;

IV - a Lei Complementar nº 98, de 6 de agosto de 2007;

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.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

ANEXO I

(a que se refere o art. 77 da Lei Complementar nº , de de de 2013)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Delegado  de  Polícia  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 24.10.2013.

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 24.10.2013.

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 24.10.2013.

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 24.10.2013.

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
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Legislativo, de 24.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 24.10.2013.

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 24.10.2013.

ANEXO II

(a que se refere o § 1º do art. 79 da Lei Complementar nº , 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;
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g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e

de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

l)  manter  atualizadas,  nos  sistemas  utilizados  pela  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 e 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. 5º da Constituição

da República;

p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás
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de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para Delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.

II.2 - 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;

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
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e disciplinares, por ordem escrita do Delegado de Polícia competente;

j) lavrar ou orientar a lavratura dos termos de abertura e encerramento dos livros

cartorários, bem como sua escrituração;

k) dar vista dos autos dos procedimentos de polícia judiciária às partes, advogados,

procuradores  e  autoridades  competentes,  quando  autorizado  pelo  Delegado  de

Polícia presidente dos feitos;

l) certificar a autenticidade de documentos no âmbito da 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 realizados pela autoridade policial.

- 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;
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b) obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere

às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil  do

submetido à investigação criminal;

c) colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive

de cadáveres, para a realização do exame datiloscópico;

d) desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive

a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais,  até o seu

recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

e) captar e interceptar dados, comunicações e informações pertinentes aos indícios

e vestígios encontrados em bens, objetos e locais de infrações penais, inclusive em

veículos,  conforme  determinação  do  Delegado  de  Polícia,  com  a  finalidade  de

estabelecer  a  sua  identificação,  elaborando  autos  de  vistoria  e  de  constatação,

descrevendo as suas características, circunstâncias e condições;

f) realizar inspeções e operações policiais, além da adotar, sob a coordenação e

presidência  do  Delegado  de  Polícia,  medidas  necessárias  para  a  realização  de

exames periciais e médico-legais;

g) controlar, em prontuários apropriados, o registro geral, os antecedentes criminais

e a qualificação de pessoas identificadas oficialmente no Estado;

h) coletar impressões papilo-digitais para que os Peritos Criminais procedam ao

confronto individual dactiloscópico para a identificação de pessoas e de cadáveres;

i) preparar, examinar e arquivar as fichas 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;
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n) realizar o registro formal e a conferência de ocorrências policiais, de pedidos de

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 sua responsabilidade.

II.5 - Ao Perito Criminal cabe:

a) realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física,
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química, biologia, odontologia legal,  papiloscopia e demais áreas do conhecimento

científico e tecnológico, observada a formação acadêmica específica para o exercício

da função, nos termos da Lei federal nº 12.030, de 17 de setembro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher

vestígios,  ou  em  laboratórios,  para  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,

procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

c) emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da

datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, aplicadas em objetos com

marcas encontrados em local de crime, com a finalidade de instruir procedimentos e

formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

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 nº 49, de 13 de junho de 2001

* - O Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 24.10.2013.



1839
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.260/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.260/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, 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° 4.260/2013

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

do Tribunal de Contas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG -, no valor de R$50.607.744,00 (cinquenta milhões seiscentos e sete

mil setecentos e quarenta e quatro reais), para atender a:

I  -  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais,  no  valor  de  R$50.257.744,00

(cinquenta milhões duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro

reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil

reais).

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

I - da anulação de dotações orçamentárias de Recursos Ordinários do TCEMG, no

valor de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);

II  -  do  excesso de arrecadação previsto  para  o corrente  exercício,  no  valor  de

R$38.688.324,00 (trinta e oito milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte

e quatro reais);

III  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do

TCEMG, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
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IV - do saldo financeiro da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro

de Previdência - Funfip -, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil

reais);

V - do saldo financeiro da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip, no

valor de R$1.819.420,00 (um milhão oitocentos e dezenove mil quatrocentos e vinte

reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.300/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.300/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

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

localizada no Município de Novo Cruzeiro, 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° 4.300/2013

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Cruzeiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.307/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.307/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação de Moradores e Moradoras do Bairro Sion, com sede

no Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.307/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Moradoras do Bairro

Sion, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e

Moradoras do Bairro Sion, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.326/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.326/2013, de autoria do deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais do Povoado de Graçópolis,

com sede no Município de Imbé 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.326/2013

Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais  do  Povoado de

Graçópolis, com sede no Município de Imbé de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais do

Povoado de Graçópolis, com sede no Município de Imbé de Minas.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.337/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.337/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do Ginásio, com sede

no Município de Tocantins, 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 4.337/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Toc na Lata do Ginásio, com

sede no Município de Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do

Ginásio, com sede no Município de Tocantins.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.353/2013

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.353/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo

Especial do Ministério Público, 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° 4.353/2013

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

do Fundo Especial do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Ministério Público, no

valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

II - despesas com investimentos, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

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

do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Especial do Ministério Público, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.354/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.354/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

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

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com a
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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° 4.354/2013

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

do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais  -  MPMG  -,  no  valor  de  R$55.910.000,00  (cinquenta  e  cinco  milhões

novecentos e dez mil reais), para atender a:

I - despesas com pessoal ativo e encargos sociais, no valor de R$44.600.000,00

(quarenta e quatro milhões e seiscentos mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$8.450.000,00  (oito  milhões

quatrocentos e cinquenta mil reais);

III  -  despesas  com  investimentos,  no  valor  de  R$2.860.000,00  (dois  milhões

oitocentos e sessenta mil reais).

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

I  -  do  excesso  de  arrecadação prevista  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$49.100.000,00 (quarenta e nove milhões e cem mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do MPMG, no valor de

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

III  -  do  superávit  financeiro  do  Convênio  n°  759459/2011,  firmado  em  16  de

novembro de 2011, entre o MPMG e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria

de Direitos Econômicos, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

IV - do superávit financeiro da receita de Alienação de Bens de Entidades Estaduais

do MPMG, no valor de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);
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V - do superávit  financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do

MPMG, no valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.395/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.395/2013, de autoria do deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo, com sede no

Município de Amparo do Serra, 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 4.395/2013

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo,

com sede no Município de Amparo do Serra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Lira  Nossa

Senhora do Amparo, com sede no Município de Amparo do Serra.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.404/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.404/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no
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Município  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  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 4.404/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Paraisense de Cultura, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.408/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.408/2013, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  o  Hospital  São Sebastião,  com  sede  no  Município  de  Santo

Antônio do Amparo, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.408/2013

Dá nova redação ao art.  1°  da Lei  n° 14.393, de 6 de novembro de 2002, que

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:
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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, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.847

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama

-, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do Município

de Araxá - Aama -, com sede no Município de Araxá.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.848

Declara de utilidade pública a Associação Mineira Excelência no Esporte, 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 Mineira Excelência no

Esporte, 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 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.849

Declara de utilidade pública a Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no

Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Moto  Clube

Sobreviventes, com sede no Município de Bom Sucesso.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.850

Declara de utilidade pública o Trianon Esporte Clube, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Trianon Esporte Clube, com sede no

Município de Araxá.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.851

Declara de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte  Clube,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.852

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e  Educacional

Juventus, 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  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e

Educacional Juventus, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.853

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Cambuí,  com  sede  no

Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Cambuí, com

sede no Município de Cambuí.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.854

Declara de utilidade pública a Associação dos Praticantes do Ciclismo Ecológico de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Praticantes  do

Ciclismo Ecológico de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.855

Declara de utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção dos Animais -
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Aapa -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção

dos Animais - Aapa -, com sede no Município de Araxá.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.856

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem

-, 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 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.857

Declara de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma

-, 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 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.858

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah - ABS -, com sede

no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah -

ABS -, 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 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.859

Declara de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Abrigo  da Terceira Idade

Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da

Terceira Idade Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.860

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -,

com sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom

Sucesso - AMBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente



1854
____________________________________________________________________________

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.861

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no

Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP

-, com sede no Município de Perdões.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.862

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica em Assistência

Social - Abeas -, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica

em Assistência Social - Abeas -, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.863

Declara de utilidade pública a Associação Teatral  e  Cultural  de Porteirinha,  com

sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Teatral  e  Cultural  de

Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.864

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Construção  Civil  e

Ecológica da Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da

Construção Civil e Ecológica da Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de

Porteirinha.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.865

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro São Pedro -

Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

São Pedro - Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.866

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra Mãe de Deus, com

sede no Município de Vermelho Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra Mãe

de Deus, com sede no Município de Vermelho Novo.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.867

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Solidário  Comunitário

Assistencial, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Solidário

Comunitário Assistencial, 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 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.868

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Shallom,  com  sede  no

Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Shallom, 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 3 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.869

Declara de utilidade pública a Clínica Nova Aliança,  com sede no Município de
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Espírito Santo do Dourado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Clínica Nova Aliança, com sede no

Município de Espírito Santo do Dourado.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.870

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores  da Beira do

Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Beira do Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.871

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente dos Moradores

e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede

no Município de Itamarandiba.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.872

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  São

Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de São Sebastião da

Vargem Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de São Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de

São Sebastião da Vargem Alegre.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.873

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  do

Convento, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural do Convento, com sede no Município de Carandaí.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.874

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares,

Apicultores, Artesãos e Pescadores da Microrregião de Candeias - Ascap -, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Agricultores  Familiares,  Apicultores,  Artesãos  e  Pescadores  da  Microrregião  de

Candeias - Ascap -, 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 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.875

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, com

sede no Município de Itamarandiba.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.876

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista

Alegre, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Vista Alegre, com sede no Município de Porteirinha.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.877

Declara de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município

de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com

sede no Município de Itabirito.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.878

Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-664,  que  liga  a  MG-181,  no  Município  de

Bonfinópolis de Minas, à LMG-628, no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Ângelo Martins Souto a Rodovia LMG-664, que liga a

MG-181, no Município de Bonfinópolis de Minas, à LMG-628, no Município de Unaí.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.879

Dá denominação à Rodovia LMG-841, que liga o Distrito de Mercês de Água Limpa,

no Município de São Tiago, ao Município de Nazareno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Geraldo Leopoldo Ribeiro a Rodovia LMG-841, que liga o

Distrito  de  Mercês  de  Água  Limpa,  no  Município  de  São  Tiago,  ao  Município  de

Nazareno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.880

Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-723,  que  liga  o  Município  de  Aricanduva  ao

Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Dr. Pedro Vieira a Rodovia LMG-723, que liga o Município

de Aricanduva ao Município de Capelinha.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.881

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Itaguarense,  com  sede  no

Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Itaguarense, com

sede no Município de Itaguara.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.882

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

VII - Consep VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
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Pública do Setor VII - Consep VII Ipatinga -, 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 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.883

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no Município de

Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no

Município de Tocantins.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.884

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul Futebol Clube,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul

Futebol Clube, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.885

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Caratinga, com

sede no Município de Caratinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.886

Declara de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no

Município de Dores de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -,

com sede no Município de Dores de Guanhães.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.887

Declara de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey,

com sede no Município de Governador Valadares.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.888

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - Aese

-, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores

da Cedaf - Aese -, com sede no Município de Florestal.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.439, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2006.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º  -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2006.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.440, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2007.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º  -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2007.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.441, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2008.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º  -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2008.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  543,  544,  545,  546,  547,  548  e  549/2013

(encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  4.628/2013,  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.434/2013,  expedientes  com  exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda sobre a concessão de Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS

ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  do  setor  de  indústria  de  reciclagem,  de

vestuário,  cama,  mesa  e  banho,  de  óleos  vegetais  e  de  indústrias  de  móveis  e

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda sobre a concessão de



1866
____________________________________________________________________________

Regime Especial de Tributação concedidos a empresas vinculadas ao Pró-Confins,

respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  61/2013  -

Projetos de Lei nºs 4.629 a 4.636/2013 - Requerimentos nºs 5.990 a 6.004/2013 -

Requerimentos dos deputados João Vítor Xavier e outros, Anselmo José Domingos,

Vanderlei Miranda e Cabo Júlio, das deputadas Rosângela Reis e Liza Prado (2), da

CPI  da  Telefonia,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  e  das  Comissões  de

Transporte (17),  de Meio Ambiente (2),  de Direitos Humanos (3),  da Pessoa com

Deficiência  (4)  e  de  Assuntos  Municipais  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de  Esporte,  de  Assuntos  Municipais,  de  Cultura  e  de  Saúde  e  do

deputado Sávio Souza Cruz - Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos do

deputado  Gustavo  Valadares,  da  deputada  Liza  Prado  e  dos  deputados  Paulo

Guedes e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Discursos dos deputados Paulo Guedes e Duarte Bechir - Designação de Comissões:

Comissão Especial do Tribunal  de Justiça Militar  -  Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do deputado

Cabo Júlio; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Resolução nºs 1.826/2007, 2.867/2008 e 3.996/2009, do Projeto

de Lei Complementar nº 23/2012 e dos Projetos de Lei nºs 3.879, 4.260, 4.353 e

4.354/2013;  aprovação  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  CPI  da

Telefonia, da Comissão Extraordinária das Águas e das Comissões de Transporte

(17), de Meio Ambiente (2), de Direitos Humanos (3), da Pessoa com Deficiência (4) e

de  Assuntos  Municipais,  das  deputadas  Liza  Prado  (2)  e  Rosângela  Reis  e  dos

deputados Anselmo José Domingos e Vanderlei Miranda; aprovação - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Ivair  Nogueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Neider  Moreira  -  Ana  Maria

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

Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Henrique -  Carlos Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Deiró Marra -
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Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu

- Neilando Pimenta -  Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -  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.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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 da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Juarez Távora, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 543/2013*

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

projeto de lei  que altera a Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o

Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica, situado no Município de Cana

Verde.

A presente proposição justifica-se tendo em vista que a permuta entre o imóvel de

propriedade  do  Estado  e  o  imóvel  de  propriedade  de  particulares,  conquanto
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aprovada  pela  citada  lei,  não  pôde  ser  efetivamente  concretizada  devido  a  uma

incorreção verificada na citação do número de registro  de  um dos imóveis  a  ser

permutado.

Neste  sentido,  torna-se  indispensável  a  retificação  da  referida  lei,  para  que  se

conclua a permuta entre os bens imóveis.

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 4.628/2013

Altera o art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revoga a Lei nº 20.830,

de 1º de agosto de 2013.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  área  de  2.000,00m²  (dois  mil  metros  quadrados),

situado no Município de Cana Verde, registrado sob o nº 9.051, a fls. 299 do Livro 3-I,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel com área de

2.000,00m²  (dois  mil  metros  quadrados),  tendo  a  sua  descrição  determinada

conforme Memorial Descritivo anexo a este, a ser desmembrada do imóvel situado na

BR-354, Município de Cana Verde, registrado sob o nº 8.955 a fl. 1 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões.”.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 20.830, de 1º de agosto de 2013.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 544/2013*

Belo Horizonte, 9 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia, substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.434, de 2013, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que especifica.

Pretendo, com este substitutivo, adequar a redação do projeto de lei à exigência de

apresentação de memorial descritivo da área a ser doada para que seja possível o

seu desmembramento e a transferência de seu domínio ao Município.

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

construção de espaço apropriado para o desenvolvimento de atividades relacionadas

à cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional.

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

substitutivo ao projeto de lei em apreço.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Município de Barbacena, uma

área de  10,3251ha correspondente  a  103.251,00m²  (cento  e  três  mil  duzentos  e

cinquenta e um metros quadrados), conforme descrição constante do Anexo desta lei,

a ser desmembrado do imóvel com área de 436.165,23m² (quatrocentos e trinta e

seis mil cento e sessenta e cinco vírgula vinte e três metros quadrados), registrado

sob o n° 4.415, livro 3, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca

de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se a atividades relacionadas à

cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional.

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

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

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

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

estabelecido no art. 2º, o Município de Barbacena não houver procedido ao registro

do imóvel.

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

Memorial Descritivo da área de 10,3251ha correspondente a 103.251,00m² (cento e

três mil  duzentos e cinquenta e um metros quadrados):  partindo do ponto 1,  com

coordenadas  planas  N=7.650.711,91m  e  E=625.968,76m,  localizado  na  Rua  Luiz

Delben e canto de divisa com canil da Sociedade dos Animais, segue confrontando à

esquerda com a Rua Luiz Delben, com distância de 75,54m e azimute de 47°02’12”

até o ponto 2; deste, confrontando à esquerda com a rua Luiz Delben, seguindo com

distância  de  73,62m  e  azimute  plano  de  43°54’11”,  chega-se  ao  ponto  3;  deste,

seguindo com distância de 4,23m e azimute plano de 61°17’20”, chega-se ao ponto 4;

deste, seguindo com distância de 41,57m e azimute plano de 65°31’57”, chega-se ao

ponto 5; deste,  seguindo com distância de 28,66m e azimute plano de 82°46’46”,

chega-se ao ponto 6; deste, seguindo com distância de 22,92m e azimute plano de

84°15’46”, chega-se ao ponto 7; deste, seguindo com distância de 36,27m e azimute

plano de 83°39’47”, chega-se ao ponto 8; deste, seguindo com distância de 40,46m e

azimute plano de 83°40’39”, chega-se ao ponto 9; deste, confrontando à esquerda

com Sericícola (Área remanescente), seguindo com distância de 75,16m e azimute

plano de 217°02’36”, chega-se ao ponto 10; deste, seguindo com distância de 12,55m

e azimute plano de 173°22’12”, chega-se ao ponto 11; deste, seguindo com distância

de 25,33m e azimute plano de 170°30’28”, chega-se ao ponto 12; deste, seguindo

com distância de 90,83m e azimute plano de 72°51’01”, chega-se ao ponto 13; deste,

seguindo com distância de 139,59m e azimute plano de 62°48’00”, chega-se ao ponto

14;  deste,  confrontando  à  esquerda  com  Estação  Meteorológica,  seguindo  com

distância de 47,73m e azimute plano de 150°15’27”, chega-se ao ponto 15; deste,

seguindo com distância de 38,20m e azimute plano de 149°41’14”, chega-se ao ponto

16;  deste,  confrontando à esquerda com Ministério  da Aeronáutica,  seguindo com

distância de 149,36m e azimute plano de 240°14’59”, chega-se ao ponto 17; deste,

seguindo com distância de 22,36m e azimute plano de 157°09’08”, chega-se ao ponto

18; deste, seguindo com distância de 51,25m e azimute plano de 154°15’42”, chega-

se  ao  ponto  19;  deste,  seguindo  com  distância  de  61,10m  e  azimute  plano  de

149°12’29”,  chega-se  ao  ponto  20;  deste,  seguindo  com  distância  de  25,24m  e



1871
____________________________________________________________________________

azimute plano de 156°18’57”, chega-se ao ponto 21; deste, confrontando à esquerda

com Rua Cristóvão Lobato Campos, seguindo com distância de 189,25m e azimute

plano de 222°44’05”,  chega-se ao ponto 22;  deste,  confrontando à esquerda com

canil da Sociedade dos Animais, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de

206,45m e azimute plano de 322°04’47”, chega-se ao ponto 23; deste, seguindo com

distância de 223,09m e azimute plano de 307°29’14”,  chega-se ao ponto 1, ponto

inicial da presente descrição, fechando o perímetro com área de 10,3251ha.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.434/2013. 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 545/2013*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do  segmento econômico do setor  de  indústria  de reciclagem,

prejudicado ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição  de motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  1º  do  Art.  225 da  Lei  nº

6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 19.979/11.

Indústria de Reciclagem

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
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envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema do ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema do ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental , da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. ( STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp. v. 1.799-01, p 20; DJI, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nas termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único: O disposto neste art. Também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;
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II - à devolução total ou parcial direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  financeiro  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Nesse sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro

para as empresas estabelecidas naquela unidade da Federação, instituído pela Lei nº

5.636, de 06 de janeiro de 2010, cujas vantagens proporcionadas por aquela unidade

da  Federação  são  operacionalizadas,  principalmente,  por  meio  de  concessão  de

crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
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unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  direto  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento,  arrecadação de impostos estaduais  e municipais  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art.155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para o fortalecimento do mercado interno, preservação

da capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação

de ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de  Regime  Especial  de  Tributação  (RET)  para  as  indústrias  de  reciclagem  que

comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por

outros Estado.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser considerado avalia não só

o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como também: o
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impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja entendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal  medida  evitará  a  piora  desde  cenário,  que  poderá  levar  à  realização  de

prejuízos e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a

mão  de  obra  disponível  no  Estado  e  até  mesmo  demissão  de  empregados  já

contratados pelas empresas do setor.

Importante ressaltar  que a legislação aqui  citadas pode ser alterada a qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar

as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base legal para

a concessão dos RET´s  poderá ser  alterada para que o Estado de Minas Gerais

possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico

teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação ainda mais benéfica por

outra unidade da Federação.

Assim sendo, propomos o envio à Assembleia Legislativa do presente expediente,

em atendimento ao disposto no § 1º,  do art.  225,  da Lei nº 6763/75, com o qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 3% (três inteiros por cento),

nas vendas dos produtos industrializados.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Geraldo Magela Verneque Costa, Diretor DAI/SUTRI em exercício.

De acordo. À subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

Indústria de Reciclagem

* - O quadro contendo o expediente relativo à Indústria de Reciclagem foi publicado

no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 546/2013*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de vestuário,  cama, mesa e

banho, prejudicado ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19!979/11.

Vestuário, Cama, Mesa e Banho

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  ê  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes
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Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membvos e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”.  (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v. 1,799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos. Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução, total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
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necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede uniláteralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação, normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado da Bahia para as

empresas estabelecidas naquela unidade da Federação, instituído pelo Decreto n°

8.205, de 03 de abril de 2002, cujas vantagens proporcionadas por aquela unidade da

Federação são operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito

presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas na Bahia em

face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de  investimento,

arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no

nosso Estado.
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Salientamos que as concessões acima, mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno,  bem  como  de  geração  de  novos,  empregos,  entendemos  urgente  a

concessão de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas fabricantes de

produtos de vestuário, cama, mesa e banho que comprovadamente estiverem sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais,

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto ha produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar, à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar
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as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base legal para

a  concessão dos RET's poderá  ser  alterada para que o Estado de Minas Gerais

possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico

teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação ainda mais benéfica por

outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1°,  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento),

nas vendas dos produtos industrializados.

Conforme previsto no § 6° do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Geraldo Magela Verneque Costa, Diretor DAI/SUTRI em exercício.

De acordo. À Subsecretária da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

Vestuário, Cama, Mesa e Banho

* - O quadro contendo o expediente relativo ao setor de Vestuário, Cama, Mesa e

Banho foi publicado no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

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

Presidência nº 18.

- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 547/2013*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
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contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de óleos vegetais, prejudicado

ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 19.979/11.

Óleos Vegetais

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais; se não vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
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investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995,  Em.  de  Jurisp.,  v.1.799-01,  p.20;  DJ1,  de  8/9/1995,  p.  28354).  (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.
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Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro

para as empresas estabelecidas naquela unidade da Federação, instituído pela Lei nº

5.636, de 6 de janeiro de 2010, cujas vantagens proporcionadas por aquela unidade

da  Federação  são  operacionalizadas,  principalmente,  por  meio  de  concessão  de

crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
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capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial  de Tributação (RET)  para  as  empresas fabricantes  de  óleos

vegetais  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação,  como também o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados, e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar

as Ações de Inconstitucionalidade contra ela propostas. Desta forma, a base legal

para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas Gerais

possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico

teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação ainda mais benéfica por

outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
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medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois por cento), nas

vendas dos produtos industrializados.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Geraldo Magela Verneque Costa, Diretor DAI/SUTRI em exercício.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

ÓLEOS VEGETAIS

*  -  O  quadro  contendo o  expediente  relativo  ao  setor  de  Óleos  Vegetais  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 548/2013*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do setor de indústrias de móveis.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.



1886
____________________________________________________________________________

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4° da Lei nº 19.979, de 2011.

Indústria de Móveis

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e benefícios fiscais  é estabelecida pela- Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe a Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra-fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais contitui  pressuposto essencial  à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios  fiscais em tema do ICMS. Esses Convênios  - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental  da  concessão,  pelos  Estados-membros  ou  Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel.  Min. Celso de Melo, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v. 1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). i (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7
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de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1°  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

l - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu, em sua legislação, na forma dos
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artigos 32-A a 32-I, da Lei n° 6.763, de 1975, tratamento tributário diferenciado para

determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime

especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte do imposto,  correspondente,  a 50% (cinquenta  por  cento)  do imposto

debitado;
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V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributaria resulte .em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos:

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei n°

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
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Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV -  de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art.  32-C. Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2° do art. 75 do Decreto n° 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art.  32-D.  Fica o Poder  Executivo  autorizado a conceder  crédito presumido aos
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bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E. Fica o Poder Executivo, autorizado, na forma, no prazo, e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em, regulamento;  a  conceder  ao  contribuinte que promova operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G. Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H. Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.



1892
____________________________________________________________________________

Art.  32-I.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valorou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

§ 1° - O regime especial a que se refere o caput:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores ou critérios  de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá,  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2°  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração, do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se, refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1°;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
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compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo as transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3° - O disposto no § 2° aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§ 4° - O recolhimento, a que se refere o inciso II  do § 2°, inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3°:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica, por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência dê recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5° - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art. 32-J. A apropriação de crédito presumido do imposto; cumulada com os créditos

normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de serviços,

não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro definido

pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do débito no

respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput  não  se  aplica  aos  créditos  presumidos

previstos  em  convénio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção.”

Salientamos que, a Lei n° 1.9.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.
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“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até 3 data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2º do art. 4º da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  às  Indústrias  de  Móveis,

signatárias  de  Protocolos  de  Intenções,  que  somam  R$7,8  milhões  de  reais  em

investimentos e 22 empregos diretos.

Foi concedidao seguinte tratamento tributário:

- Crédito presumido, de modo íjue a carga tributária efetiva seja de 5% (cinco por

cento) para o ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados relacionados no

Protocolo de intenções, desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a

40% (quarenta por cento).

§ 1º - Para os produtos industrializados com conteúdo de importação superior a

40% (quarenta por cento), o crédito presumido será:

I  -  de  5% (cinco inteiros  por  cento)  sobre o valor  da operação,  nas saídas em

operações internas;
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II - de 2,5% (dois inteiros é cinco décimos por cento) sobre o valor da operação, nas

saídas em operações interestaduais cujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a

to.do  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de

Protocolo de Intenções em que se comprometem, a realizar investimentos e gerar

empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido

obiedecefá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo cora o caso concreto. A

definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por

outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia.  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  art.  225  -  A,  da  Lei  n°  6.763,  de  1975,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira,e  a  adoção  de

medidas que possam manter a .competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais concedidos no 1° trimestre de 2013.

Geraldo Magela Verneque Costa, Diretor DAI/SUTRI em exercício.

De acordo. A Subsecretária da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintenderite de Tributação.

Indústria de Móveis

* - O quadro contendo o expediente relativo à Indústria de Móveis foi publicado no

Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 549/2013*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito de regimes especiais de tributação concedidos a empresas vinculadas ao

Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto

Internacional de Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS.
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A Resolução nº 5.388, de 14 de março de 2013, ratificou a concessão do regime

especial de tributação ao setor de transporte aéreo vinculado ao Pró-Confins, o que

inclui, além daquelas empresas que promovem o transporte aéreo de passageiros, as

que realizam o transporte aéreo de cargas e outras atividades.

A medida legislativa ora requerida consiste na alteração da Resolução nº 5.388, de

2013, para que passe a constar da mesma o setor qualificado como empresas de

transporte aéreo vinculadas ao Pró-Confins.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  3°,  art.  4°  da  Lei  n°

13.449/2000, com a redação dada pela Lei n° 19.979/2011.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe1  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados, ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
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investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que    necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa 

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais,  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995. Em de Jurisp., v.1.799-01, p.20; “'DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1°  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - a redução de base de cálculo;

II - a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - a concessão de créditos presumidos;

IV  - a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios,  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados,  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria,  por ele alcançada, se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.
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Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam à atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para, a entrada de produtos mineiros no território daquelas

unidades da Federação.

Neste  sentido,  o  Estado  de  Minas  Gerais  criou  o  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -

PRÓ-CONFINS, cujas medidas incluem:

Lei n° 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

“Lei n° 13.449/2000 (alterado pela Lei n° 19.979/2011)

(...)

Art. 4° - São medidas para a efetivação do Programa:

(...)

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de tributação

estadual as operações e prestações internas e de importação realizadas por empresa

participante do Programa;

(...)

§  2°  -  Para  assegurar  o  cumprimento  do  inciso  V do  “caput”  deste  artigo,  fica

concedido, nos termos e limites previstos em regime especial, crédito presumido ou

redução de base de cálculo:

I  -  às  empresas  prestadoras  de  serviços  de  transporte  aéreo  signatárias  de

protocolo  de  intenções,  relativamente  ao  ICMS  devido  nas  operações  com

mercadorias ou bens relacionados com suas atividades;

II  -  aos  fornecedores  das  empresas  referidas  no  inciso  I  deste  parágrafo,

relativamente ao ICMS devido nas operações com bens do  ativo permanente, em

operação interna a elas destinadas;

III - às empresas fabricantes de aeronaves, suas partes e peças, de materiais de

reposição, manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos

de tecnologia aeroespacial, na forma prevista em regulamento.
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(...)

§ 3° - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 1975. (grifo nosso)

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de tais regimes especiais, os quais serão enviados a esta Assembleia em forma de

relatório trimestral para ratificação.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada a requerimento do contribuinte.

- Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art.  8° - Ficam convalidadss as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F a 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4º da Lei nº 13.449 de 2000.”

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no parágrafo terceiro, art. 4° da Lei n° 13.449/2000, com o

qual demonstramos a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais concedidos de 29 de dezembro de 2011 até a presente data.

À Subsecretária da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.

Regimes Especiais Concedidos - 1º Trimestre 2012 - Pró-Confins

* - O quadro contendo os Regimes Especiais Concedidos - 1º Trimestre 2012 - Pró-
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Confins foi publicado no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Dos Srs.  Aécio Neves, senador  da República,  e Vitor  Penido,  deputado federal,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.477/2013,  da Comissão da

Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Alexandro Reis, diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-

Brasileiro  da  Fundação  Cultural  Palmares,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 4.737/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.952/2012,  da  Comissão  de

Participação Popular, e 5.0572013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado (2), encaminhando

relatórios dos regimes especiais de tributação concedidos e alterados no 2º trimestre

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.  Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.624/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Srs. Cláudio Rogério Cury e Luiz Carlos Machado, respectivamente presidentes

das  Câmaras  Municipais  de  Antônio  Carlos  e  Santa  Bárbara  do  Monte  Verde,

manifestando apoio ao Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexem-se ao referido projeto

de lei.)

Do Sr. Eduardo de Souza Maia, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, manifestando apoio ao Projeto de Lei

nº 4.214/2013. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

5.672/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eros Biondini, secretário de Esportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.439/2013, da deputada Liza Prado.
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Do Sr. Fábio Caldeira, ouvidor-geral do Estado, encaminhando artigo de sua autoria

e de autoria da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, publicado no jornal

Estado de Minas em 7/10/2013. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  João  Flávio  Resende,  assessor  da  Presidência  da  BHTrans,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.658/2013, da Comissão da Pessoa com

Deficiência.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.570/2013, do deputado Anselmo José

Domingos.

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.398  /2013,  da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Luiz Gustavo Moreira, técnico administrativo da Procuradoria Regional do

Trabalho  da  3ª  Região,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.749/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcio Gonçalves, chefe da Divisão de Acompanhamento e Arrecadação da

Secretaria  da  Receita  Federal,  do  Ministério  da  Fazenda,  prestando  informações

relativas ao requerimento da Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº

2.256/2013/SGM.

Do Sr. Nivaldo da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.646/2012,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra.  Raquel  Pacheco Ribeiro  de  Souza,  promotora  de  justiça de  Defesa do

Patrimônio Público de Belo Horizonte, encaminhando cópia do relatório que decide

pelo arquivamento do Inquérito Civil nº 0024.10.002041-1.

Da Sra. Rosane Maria Cordeiro, do Sindicato dos Empregados em Empresas de

Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas

Gerais, encaminhando documento em que são denunciados problemas na Prodemge,

a fim de subsidiar audiência pública nesta Casa em 23/10/2013. (- À Comissão do

Trabalho.)

Do  Sr.  William  Riccaldone  Abreu,  defensor  público  do  Estado  (2),  prestando
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informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.631/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública, e 5.675/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

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 61/2013

Acrescenta o art. 135-A à Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 135-A:

“Art. 135-A - O Estado instituirá plano diretor de medidas mitigadoras da presença

de  estabelecimento  prisional,  destinado  à  custódia  de  sentenciados,  ou  de

cumprimento de medida socioeducativa de internação a serem implementadas nos

municípios que abriguem instituições dessa natureza.

§ 1º - O plano referido no caput conterá diretrizes e metas que assegurem a plena

oferta dos serviços públicos de educação,  saúde,  saneamento  básico,  assistência

social, segurança, cultura e esporte, bem como a adequada estrutura viária, prevendo

especialmente:

I - diretrizes e metas do plano local de defesa social;

II - ampliação do número de vagas e criação de cursos de educação profissional e

superior gratuitos;

III - avaliação quadrienal da oferta de infraestrutura urbana de serviços públicos;

IV  -  construção  de  espaços  públicos  para  acolhimento  dos  visitantes  dos

sentenciados ou dos menores em cumprimento de medida socioeducativa, em local

próximo aos estabelecimentos prisionais.

§ 2º - O plano a que se refere o caput deste artigo será estabelecido em lei.”.”

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Doutor Wilson Batista -
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Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Gustavo  Valadares  -  Ivair  Nogueira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Guedes  -  Paulo

Lamac - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação:  Os estabelecimentos prisionais  geram diversos  transtornos para  os

municípios onde se situam, como o aumento dos custos com políticas públicas para

atender  ao  grande  contingente  populacional  que  se  desloca  para  junto  desses

estabelecimentos e o aumento da sensação de insegurança que os habitantes da

localidade passam a experimentar.

A  escolha  da  localização  de  presídios  e  penitenciárias  é  realizada  sem  o

consentimento da população e sua instalação não é acompanhada por medidas de

compensação  aos  municípios,  que  acabam arcando sozinhos  com o  aumento  da

demanda por serviços públicos.

Dessa forma, consideramos que o Estado deve colaborar com os municípios que

recebem  unidades  prisionais,  implementando  medidas  mitigadoras  dos  impactos

negativos que elas provocam. Tais medidas devem estar dispostas planejadamente

num instrumento normativo, de modo a fortalecer esse compromisso.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação da emenda à

Constituição que apresentamos.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.629/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Batista  Renovada  do

Caieiras e Vale Formoso, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Renovada do Caieiras e Vale Formoso, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação:  A  Associação  Comunitária  Batista  Renovada  do  Caieiras  e  Vale
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Formoso, com sede no Município de Vespasiano, tem por objetivos o fortalecimento,

a  promoção  e  a  integração  dos  associados  para  a  ação  coletiva,  bem  como  a

prestação de serviços em áreas de interesse da comunidade. A entidade trabalha

com base em uma política ampla, elaborada para obter soluções para os problemas

dos associados. Tem também como objetivos zelar pela qualidade de vida de seus

associados; viabilizar convênios; colaborar com o poder público e com os conselhos

municipais;  promover  atividades  que  resultem  no  levantamento  de  fundos  para

atender às necessidades da entidade; realizar debates; atuar em conjunto com os

órgãos públicos e privados; defender os interesses coletivos dos moradores contra

todas as formas de discriminação; melhorar as condições de vida da comunidade,

buscando a garantia de seus direitos.

Para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos

nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.630/2013

Proíbe  os  médicos  dos  hospitais  da  rede  pública  de  saúde  do  Estado  ou  que

recebam recursos públicos de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de

Saúde - SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os médicos que trabalham ou prestam serviços nos hospitais  da  rede

pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos para custear, no todo

ou em parte, suas atividades ficam obrigados a disponibilizar atendimento através do

Sistema Único de Saúde - SUS - a pacientes que necessitem de atendimento ou de

realização de procedimentos, inclusive consultas, de acordo com sua especialização.

Parágrafo único - As instituições de saúde a que se refere o caput deste artigo são

aquelas que integram a rede pública de saúde do Estado e as que recebem qualquer

tipo de recurso público, subvenção ou subsídio do Estado através do SUS para a

manutenção  de  suas  atividades,  no  todo  ou  em  parte,  inclusive  as  de  caráter

filantrópico.
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Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  estará  configurada  falta  de  disponibilização  de

atendimento  quando o  médico  utilizar  as  dependências  das  instituições  de  saúde

mencionadas no art. 1º desta lei, sob qualquer tipo de alegação, com o objetivo de

prestar atendimento somente a paciente privado ou da rede suplementar de saúde e

não disponibilizar seus serviços a pacientes do SUS.

Art.  3º  -  Os  médicos  e  os  responsáveis  pelas  instituições  de  saúde  que

descumprirem o disposto nesta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação;

II - multa, quando da segunda autuação;

III - exclusão do médico do corpo clínico da instituição de saúde, quando da terceira

autuação;

IV - descredenciamento da instituição de saúde junto ao SUS no caso de reiteradas

autuações por infração ao disposto neste lei.

Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será de 5.000 Ufemgs

(cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 100.000 (cem mil) Ufemgs,

a depender do porte do estabelecimento e das condições como se deu a recusa do

atendimento, após a primeira advertência, valor que será cobrado em dobro em caso

de reincidência e que será substituído por qualquer outro que venha a suceder  a

Ufemg.

Art.  4º  -  Sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  4º  desta  lei,  os  responsáveis  pelas

instituições de saúde que recusarem atendimento a pacientes do SUS comunicarão a

recusa do médico ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais -

CRM-MG - e ao Ministério Público do Estado por escrito, através de correspondência

com Aviso de Recebimento - AR -, para a adoção de procedimentos no que se refere

à fiscalização do exercício profissional e às medidas cíveis e penais cabíveis.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  O  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS  -  é  um  dos  maiores  sistemas
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públicos de saúde do mundo, abrangendo desde o simples atendimento ambulatorial

até  grandes  cirurgias  e  o  transplante  de  órgãos,  garantindo  o  acesso  integral,

universal  e  gratuito  a  toda  a  população  brasileira.  Instituído  em  1988  pela

Constituição Federal Brasileira e amparado por um conceito ampliado de saúde, o

SUS  foi  concebido  para  ser  o  sistema  de  saúde  dos  mais  de  200  milhões  de

brasileiros.

Além  de  oferecer  consultas,  exames  e  internações,  o  SUS  também  promove

campanhas  de vacinação  e  ações  de prevenção e  de  vigilância  sanitária  -  como

fiscalização de alimentos e registro de medicamentos -, atingindo, assim, a vida de

cada um dos brasileiros. Esse é o belo conceito teórico do SUS, que, sem dúvida,

melhorou muito o atendimento à saúde do povo brasileiro, mas que tem, por outro

lado,  muitas  falhas,  como  a  falta  de  recursos  e  de  vagas  para  pacientes,  filas,

ausência de medicamentos, entre outras mazelas.

Dentre  essas  mazelas  se  destaca  um  vício  contumaz  de  muitos  médicos  que

trabalham em hospitais que atendem pelos SUS ou que com ele mantêm convênios:

a  recusa  de  atendimento  aos  pacientes  que  não  possuem  plano  de  saúde  ou

recursos próprios para custear procedimentos médicos de qualquer natureza, sejam

eles consultas, sejam eles atendimentos de urgência ou emergência.  Essa é uma

realidade experimentada por milhares de brasileiros que diariamente necessitam de

atendimento através do SUS.

Muitas vezes o médico se encontra trabalhando no hospital público ou que mantém

suas  atividades,  no  todo  ou  em  parte,  com recursos  públicos,  mas  se  recusa  a

atender pacientes pelo SUS utilizando-se das mais diversas alegações e tentando

direcionar o atendimento desse paciente para sua clínica ou consultório particular. A

imprensa noticia regularmente esse tipo de conduta antiética, cruel, desumana e em

desacordo com os procedimentos basilares dessa nobre profissão.

Já existe na legislação federal, constitucional e infraconstitucional, previsão para a

punição desse tipo de conduta. É ocaso da Constituição Federal, do Código Civil, do

Código Penal,  do Código de Defesa do Consumidor,  do Estatuto da Criança e do

Adolescente, da Lei dos Planos de Saúde e das normas da ANSS, do Código de Ética

Médica,  das  resoluções  do  Conselho  Federal  de  Medicina,  das  resoluções  dos



1907
____________________________________________________________________________

conselhos regionais de medicina, das declarações internacionais de princípios, das

normas de pesquisa  em seres humanos,  das normas do Ministério  da Saúde,  da

legislação esparsa e da jurisprudência, mas nenhum desses instrumentos legais, até

hoje, conseguiu abolir essa odiosa prática.

Com  esta  proposição  queremos  colocar  à  disposição  do  cidadão  mineiro  um

instrumento na legislação estadual que seja efetivo e que cause temor de punição

aos  maus  profissionais  para  garantir  o  direito  de  todos  ao  atendimento  universal

através do SUS. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para

aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.631/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira

do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Cachoeira do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Cachoeira do

Manteiga,  com  sede  no  Município  de  Buritizeiro,  tem  por  objetivos  promover  o

desenvolvimento da comunidade, representá-la perante órgãos públicos e privados,

proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  os  habitantes  e  promover  atividades

assistenciais  diretamente  ou através  de instituições  filantrópicas.  Visa,  também,  à

proteção da família, da maternidade, da infância e da velhice; ao combate à fome e à

pobreza; à integração de seus beneficiários no mercado de trabalho; à divulgação da

cultura e do esporte na sede da própria comunidade ou em intercâmbios culturais; e à

proteção  do  meio  ambiente  através  da  integração  de  entidades  afins,  para  a

promoção de campanhas de preservação do solo e das nascentes.

Para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos
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nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.632/2013

Acrescenta o inciso XIX ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

o seguinte inciso XIX:

“Art. 3º - (...)

XIX - veículo de pessoa portadora de neoplasia maligna (câncer).”.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa estender o benefício da

isenção do IPVA às pessoas com neoplasia maligna (câncer).

A neoplasia maligna, que é conhecida vulgarmente como câncer, nada mais é do

que a multiplicação descontrolada de células defeituosas ou atípicas, que escapam

ao controle do sistema imunológico por motivo desconhecido. Essa doença é uma

das que mais mata pessoas no mundo atualmente. Seu tratamento pode ter um custo

elevado, além de causar complicações físicas e psicológicas ao paciente.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas 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 4.633/2013

Dispõe sobre a reserva de espaços para a colocação de painéis com indicadores de

empregos  do  Sine-MG  nos  terminais  de  transporte  coletivo  de  passageiros

localizados no âmbito do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam determinados, nos terminais rodoviários de passageiros do Estado

de  Minas  Gerais,  espaços  próprios  para  a  colocação  de  painéis  indicadores  de

empregos, sob a responsabilidade do Sistema Nacional de Empregos - Sine-MG -, do

Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 2º - O padrão, as dimensões, a periodicidade da atualização das informações e

a localização dos painéis serão definidos na regulamentação.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a celebrar os convênios ou

termos de cooperação que se fizerem necessários para execução desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  O objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  reserva  de  espaços  para  a

colocação de painéis com indicadores de empregos do Sine-MG, nos terminais de

transporte coletivo de passageiros localizados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Diante do exposto, entendo que essa seja uma medida de grande relevância social,

por isso peço apoio aos meus ilustres pares para aprovação do projeto de lei em tela.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.634/2013

Torna obrigatória a presença de farmacêutico responsável técnico nos quadros das

empresas transportadoras de medicamentos e de insumos farmacêuticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a presença de farmacêutico responsável técnico habilitado

nos quadros das empresas que realizam o transporte terrestre, ferroviário, aéreo e

fluvial de medicamentos e insumos farmacêuticos.

§ 1º - A obrigatoriedade estabelecida no caput se estende à matriz e às filiais das

empresas situadas no Estado.
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§ 2º - O profissional a que se refere este artigo deverá estar regularmente inscrito

no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF-MG.

Art. 2º - O descumprimento do que dispõe esta lei sujeitará o infrator a multa no

valor  de  3.000  Ufemgs  (três  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),

aplicada em dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais sanções legais

previstas.

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  A presença de farmacêutico como responsável técnico nas empresas

que realizam o transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos é necessária

para garantir a integridade dos produtos durante toda a cadeia logística. O transporte,

na cadeia logística farmacêutica, é a atividade que oferece maior risco de alterações

na qualidade do produto  farmacêutico,  devido  aos  riscos da operação,  tais  como

manuseio e acondicionamento inadequados no transporte em relação às condições

climáticas (calor, frio e umidade), avarias, condições ruins das estradas e transporte

de cargas incompatíveis com a medicação. O fato é que as condições inadequadas

no  transporte  podem  causar  alterações  químicas  e  físicas  nos  medicamentos  e

insumos, prejudicando sua qualidade e podendo até mesmo inviabilizar seu uso pelo

consumidor.

A importação,  a  exportação,  a  produção,  a  distribuição  e  a  dispensação  dos

produtos farmacêuticos são atividades que exigem padrões elevados de garantia de

qualidade, por meio de legislação específica. Essas atividades são realizadas num

ambiente  operacional  controlado,  com  monitoramento  das  condições  ambientais

(temperatura,  umidade,  controle  microbiológico),  a  fim  de  evitar  contaminações  e

manter a segurança e o efeito terapêutico. A maioria dos medicamentos e insumos

farmacêuticos  apresenta  características  de  toxicidade,  fotossensibilidade,

termossensibilidade  e  higroscopicidade  distintas,  devendo  ser  transportados  em

condições especiais para cada caso, com monitoramento de temperatura e umidade.

As alterações na qualidade dos medicamentos e insumos farmacêuticos podem ser

imperceptíveis  visualmente  ao  leigo  e  somente  o  acompanhamento  de  um
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profissional habilitado será capaz de garantir que não sejam alteradas sua identidade,

pureza, potência e qualidade.

A presença  do  farmacêutico  nas  empresas  transportadoras  é  fundamental  para

garantir as boas práticas de transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos

nas  diversas  etapas  do  processo,  considerando-se  principalmente:  recebimento,

manuseio  e  condições  ambientais  e  sanitárias;  roteirização  de  cargas  especiais;

expedição correta; segregação e controle de avarias; registro e controle de cargas

extraviadas e sinistradas; controle integrado de pragas e incompatibilidade de cargas.

O transporte realizado sem o farmacêutico como responsável técnico está totalmente

em  desacordo  com  os  critérios  para  garantir  a  qualidade  dos  medicamentos  e

insumos farmacêuticos, inclusive para estabelecer  um plano de gerenciamento do

descarte dos resíduos em caso de acidentes ou perda da carga, realizando sempre o

monitoramento ambiental durante o transporte, a fim de evitar qualquer dano ao meio

ambiente

É cediço que existe toda uma legislação federal regulamentando a questão dos

medicamentos e insumos farmacêuticos: a Lei nº 6.36, de 1976, as Portarias SVS/MS

nºs 802 e 1.052, de 1998, a Resolução ANVS/MS nº 329, de 1999, e a RDC/ANVISA

nº 204, de 2006. Todavia, isso não impede que os Estados estabeleçam por lei  a

exigência  da  presença  de  farmacêutico  responsável  técnico  nas  empresas

transportadoras desses produtos, pois a Constituição Federal garante aos Estados

competência suplementar para legislar sobre proteção e defesa da saúde, proteção

do meio ambiente e responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do art. 24,

incisos VI, VIII e XII, respectivamente.

Diante disso, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei, que visa garantir a qualidade do medicamento que chega às mãos do

consumidor por meio de seu adequado transporte até às farmácias e drogarias que o

comercializam.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.635/2013

Torna obrigatória  a identificação de todos os trabalhadores que mantêm contato
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direto e permanente com o público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  empregados  em  estabelecimentos  públicos  ou  privados  no

Estado que mantêm contato direto e permanente com o público obrigados a utilizar

crachá de identificação com fotografia,  nome completo e indicação da função que

ocupam.

Art. 2º - Os crachás serão fornecidos pelo empregador sem nenhum custo para o

empregado.

Art. 3º - Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo delegará a competência

para  a  fiscalização  de  seu  fiel  cumprimento  e  estabelecerá  sanções  para  os

infratores.

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Todo cidadão tem o direito de saber com quem está se comunicando

ao  entrar  em  qualquer  estabelecimento,  público  ou  privado,  para  tratar  de  seus

interesses  particulares.  O  cidadão  é  obrigado  a  se  identificar  para  realizar  uma

compra, para solicitar um serviço ou até mesmo para visitar um amigo, casos em que

entrega seus documentos a uma pessoa estranha.

Por outro lado, o cidadão, enquanto consumidor, deve saber quem o atendeu, quem

lhe vendeu algo ou quem lhe prestou um serviço para que, caso seja necessário,

saiba com quem e de quem reclamar no futuro.

Os motoristas de táxi e de ônibus, os bancários e outros já lidam com o público

portando crachás de identificação. Porém, em muitos casos, essa ainda não é uma

prática  exigida  por  lei,  dependendo  exclusivamente  do  interesse  particular  do

empregador.

Nossa proposta é tornar a identificação de quem lida diretamente com o público

uma exigência legal em todo o Estado, com o objetivo de oferecer maior proteção ao

consumidor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.636/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Fazenda

Limeira, com sede no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Fazenda Limeira, com sede no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Fazenda Limeira, com

sede  no  Município  de  Buritizeiro,  tem  por  objetivo  a  prestação  de  serviços  que

contribuem  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural.  Visa,  também,

proporcionar a melhoria do convívio entre os associados e seus dependentes, com

atividades  culturais,  desportivas  e  sociais;  melhorar  as  condições  de  vida  das

famílias;  dar  incentivo  e  assistir  ao  produtor  rural;  firmar  convênios;  prestar

assistência à criança, ao adolescente, à maternidade e à velhice; combater a fome e

a  pobreza;  defender  o  meio  ambiente;  apoiar  a  comercialização  dos  produtos

agrícolas; e promover a integração do indivíduo ao mercado de trabalho.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.990/2013, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Flávio Pereira, diretor da equipe Sada Cruzeiro, pela

conquista do título de Campeã Mundial de Clubes. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 5.991/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Silvianópolis  pelos  267  anos  de  fundação

desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.992/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
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voto  de  congratulações  com  a  Rádio  Piumhi  104,3  FM  pelos  30  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.993/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Comercial, Industrial  e Agropecuária de

Jacutinga pela realização do 7º Mérito Empresarial. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.994/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Delta pelos 17 anos de emancipação desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.995/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação  de  mão  única  na  Rua Itabira,  no  Bairro  Lagoinha,  e  a  proibição de

estacionamento na referida via. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.996/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a motivação da

prisão  de  Pedro  Paulo  Pinheiro,  membro  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  dos

Correios de Minas Gerais, enquanto distribuía boletins afetos à atividade sindical nas

dependências da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

Nº  5.997/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  pedido  de  informações

sobre o número de processos ativos e de processos baixados relativos a policiais

militares e bombeiros desertores, com indicação do nome e do batalhão de origem,

de 1990 até outubro de 2013. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.998/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Assembleia  Legislativa  do  Espírito  Santo,  ao  deputado  estadual

Cláudio  Vereza,  desse  estado,  e  à  Câmara  Municipal  de  Vitória  (ES)  as  notas

taquigráficas da  29ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão e  pedido de providências

para que sejam envidados esforços para a mudança do nome do Estádio Governador

Bley,  devido  à  conexão  do  nome  de  João  Punaro  Bley  com  atos  de  abuso  de

autoridade ocorridos nas décadas de 1930 e 1940.

Nº  5.999/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Comissão da Verdade de Minas Gerais as notas taquigráficas da 29ª
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Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para

a realização das intervenções que menciona.

Nº  6.000/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  as  notas  taquigráficas  da  29ª

Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para

participação em audiência pública em que serão debatidos os fatos novos que podem

caracterizar como atentado político o acidente que provocou a morte do ex-presidente

Juscelino Kubitschek e de seu motorista Geraldo Ribeiro.

Nº  6.001/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte  pedido  de  providências  para  a  criação  de  um  fórum  permanente  para

debate do transporte por meio de táxis nessa região.

Nº  6.002/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de  Defesa Social  pedido de providências  emergenciais

para que sejam garantidas a segurança e a integridade do procurador da União José

Aluízio de Oliveira e de sua família, devido ao incidente em que ele teria sido vítima

de  prisão  arbitrária,  tortura  e  outras  violações  de  direitos  humanos  por  policiais

militares e civis no Município de Sete Lagoas.

Nº  6.003/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao governo do Estado, à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-

Geral  da  Polícia  Militar  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  55ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e os documentos nela apresentados, bem

como pedido de providências para o afastamento imediato dos policiais militares e

civis envolvidos nas denúncias de prática de abuso de poder, tortura, assédio moral,

prisão arbitrária,  alteração de boletim de ocorrência e outras  violações de direitos

humanos contra o procurador da União José Aluízio de Oliveira.

Nº  6.004/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Câmara Municipal  de Belo Horizonte pedido de providências para

mobilização do prefeito municipal e dos vereadores para mudança dos nomes das

Ruas Luiz Soares da Rocha, no Bairro Luxemburgo, e Ministro Oliveira Salazar, no

Bairro Santa Mônica, em face das informações contidas nas notas taquigráficas da
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29ª Reunião Ordinária dessa comissão, em particular no que tange à conexão desses

nomes com períodos ditatoriais e regimes de exceção.

Do deputado João Vítor  Xavier  em que solicita  seja comunicada ao Plenário  a

criação da Frente Parlamentar  em Defesa do Setor  da Tecnologia da Informação.

Subscrevem termo de adesão à criação dessa frente os deputados: Ivair Nogueira,

André  Quintão,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Carlos  Mosconi,  Celinho  do  Sinttrocel,

Dalmo Ribeiro Silva,  Deiró Marra,  Doutor  Wilson Batista,  Duilio  de Castro,  Durval

Ângelo,  Glaycon  Franco,  Jayro  Lessa,  João  Leite,  Leonardo  Moreira,  Leonídio

Bouças, Liza Prado, Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Marques Abreu,

Neilando  Pimenta,  Pinduca  Ferreira,  Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Romel

Anízio, Rômulo Viegas, Sávio Souza Cruz, Tenente Lúcio, Vanderlei Miranda.

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Anselmo

José Domingos, Vanderlei Miranda e Cabo Júlio, das deputadas Rosângela Reis e

Liza Prado (2), da CPI da Telefonia, da Comissão Extraordinária das Águas e das

Comissões de Transporte (17), de Meio Ambiente (2), de Direitos Humanos (3), da

Pessoa com Deficiência (4) e de Assuntos Municipais.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Assuntos Municipais, de Cultura e de Saúde e do deputado Sávio Souza

Cruz.

Questão de Ordem

O deputado Fred Costa -  Sr.  Presidente,  nobres pares desta Casa,  senhoras e

senhores que nos dão a honra de sua presença e que nos acompanham pela TV

Assembleia,  estava  observando  mais  uma  vez,  atentamente,  como  não  poderia

deixar de ser, todas as notícias do dia. As nacionais, a maioria delas, nos remetem a

uma importante votação que ocorrerá na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal

dessa capital, votação que trata do IPTU. Depois de longo processo de discussão,

chegaram a um pré-acordo de aumento de 45% para imóveis residenciais e 35% para

os comerciais. Isso é algo que considero extremamente elevado e que não condiz

com  o  aumento  dos  valores  venais  dos  imóveis,  tampouco  com  o  salário  do

trabalhador;  porém,  chama  minha  atenção  positivamente  o  fato  de  haver  uma
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bancada organizada na capital paulista trabalhando veementemente para evitar que a

administração, liderada pelo PT, aumente sobremaneira o imposto. Todo esse quadro

preocupante de aumento de imposto em um país que tem carga tributária tão alta me

remeteu a algo que vivi aqui em Belo Horizonte, ainda como vereador, no ano de

2009.  Pasmem,  mas  o  prefeito  Marcio  Lacerda,  na  oportunidade,  apresentou  à

Câmara Municipal um projeto de lei que aumentava o IPTU dos imóveis residenciais e

comerciais em até 150%! E o que ocorreu na ocasião? Fui o único vereador, dos 41,

que apresentou mais de uma centena de emendas e votou contra no 1º e no 2º

turnos.  Eu  anunciava,  já  na  época,  que  era  um  absurdo  os  vereadores  de  Belo

Horizonte se curvarem à forma autoritária como o prefeito agia, sem discussão com a

sociedade nem com o Parlamento. Ele iria impor aos moradores belo-horizontinos

uma carga tributária bem além do que era justo. Qual foi o resultado? Infelizmente,

perdi de goleada no 1º e no 2º turnos. Consegui minimizar um pouco, mas o aumento

ocorreu. Faço um convite à reflexão para que nós, parlamentares, em todos os níveis,

façamos  o  que é  nossa função  precípua:  fiscalizar  o  Executivo,  formular  as  leis,

guardada  sua  circunscrição.  São  Paulo  nos  dá  uma  aula,  fazendo  com  que  a

administração do PT faça uma reflexão e negocie com a Câmara Municipal para não

impor mais um sacrifício ao contribuinte. Fica a lição a todos os Legislativos, para que

aprendam  a  externar  “sim”  à  vontade  popular  e  “não”  à  vontade  do  Executivo.

Obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Antes de iniciar meu pronunciamento, concedo 1

minuto ao deputado Doutor Wilson Batista.

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Gustavo

Valadares.

Quero falar  sobre um procedimento  do SUSFácil  que vem incomodando muitas

pessoas, principalmente no interior. Em cidades menores, os pacientes acometidos

de alguma enfermidade são atendidos imediatamente no hospital mais próximo à sua

cidade.  Mas,  se  aquele  hospital  não  é  capaz  de  restabelecer  definitivamente  a

condição de saúde do paciente, ele é transferido para outro hospital pelo SUSFácil,
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que é um sistema de regulação da Secretaria de Saúde exatamente para agilizar

essa transferência, de forma que o paciente seja tratado adequadamente e de forma

definitiva.

Mas, se a transferência pelo SUSFácil é rápida em alguns casos, tem se tornado

cada vez mais demorada nos casos mais difíceis e em que há mais necessidade. Há

pacientes  que  ficam  aguardando  de  10  a  15  dias,  com  seu  quadro  clínico  se

agravando, e não conseguem a transferência. Quando a família, inconformada com a

situação,  procura o Ministério Público,  o Ministério  direciona uma ação judicial  ao

prefeito  ou  ao  secretário  de  Saúde,  que  não  são  os  responsáveis,  nem  têm

instrumentos nem condições de agilizar a transferência, que depende de uma vaga

em uma outra cidade, com outra equipe médica. Então, o SUSFácil precisa criar um

instrumento pelo qual ele próprio determine o tempo máximo que um paciente pode

aguardar por uma transferência e, a partir disso, cobrar das instituições credenciadas

ao SUS que recebam esses pacientes nas cidades de referência.

A situação atual é de extrema gravidade e nos traz muita preocupação, porque, em

várias cidades, provedores de hospitais,  diretores clínicos, secretários de Saúde e

prefeitos estão vulneráveis até mesmo à prisão, mas não dispõem de instrumentos

nem têm condições de agir para resolver o problema, de forma que o paciente seja

tratado  adequadamente.  Assim,  precisamos  realizar  uma  audiência  pública  nesta

Casa, para discutir com o secretário  de Saúde do Estado medidas que realmente

tornem o SUS mais fácil e acessível a todos. Obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* -  Como concedi  quase 2 minutos ao deputado

Doutor Wilson Batista, Sr. Presidente, peço à assessoria que desconte esse tempo,

para não trazermos prejuízo aos demais oradores desta tarde.

Subo agora a esta tribuna para cumprir  um compromisso assumido há algumas

semanas, quando, aparteando o deputado Paulo Guedes, convidei-o para um debate

a respeito dos investimentos dos governos estadual e federal na área de segurança

pública no Estado de Minas Gerais. Passaram-se 14 dias desde que fiz esse convite

ao  deputado  Paulo  Guedes,  e  nesta  tarde  venho  cumprir  a  minha  parte  do

compromisso,  falando  a  respeito  dos  investimentos  do  governo do  Estado  e  dos

escassos investimentos do governo federal na área de segurança pública no Estado
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de Minas Gerais.

O deputado Paulo Guedes acaba de chegar e vai se lembrar do compromisso que

fizemos de tratar da segurança pública, desta tribuna. Venho hoje, portanto, cumprir a

minha parte, deixando que V. Exa., em momento oportuno, cumpra a sua parte e fale

sobre os investimentos do governo federal na área de segurança pública em nosso

estado.

Antes  de  conceder  aparte  ao  deputado  João  Leite,  que,  como  presidente  da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, tem muito a acrescentar

a este pronunciamento, com conhecimento de causa, quero fazer uma observação.

De 2003 até agora, 2013, deputado João Leite, o governo do Estado já gastou, aliás

não gastou, investiu R$47.000.000.000,00 em segurança pública. Repito, de 2003 a

2013,  desde  que  o  atual  senador  Aécio  Neves,  à  época  governador  recém-

empossado,  assumiu o governo do Estado até o dia de hoje,  já  foram investidos

R$47.000.000.000,00 na segurança pública de Minas Gerais. É importante dizer, Sr.

Presidente,  deputada Liza  Prado,  deputados Glaycon Franco e Deiró  Marra,  que,

segundo dados do Ministério da Justiça, Minas Gerais é o Estado que mais investe

em segurança pública, proporcionalmente ao seu orçamento no País. Não há estado

que invista mais, proporcionalmente a seu orçamento, em segurança pública do que

Minas Gerais. Para se ter ideia, no exercício de 2012, ou seja, ano passado, o Estado

gastou 13,6% do seu orçamento com a segurança pública.

Há muito ainda que melhorar. Muito é preciso investir para resolver o problema da

segurança  de  uma vez  por  todas  em  nosso  Estado.  É  preciso  investir  mais  em

educação para resolver o problema da segurança; é preciso dar melhor qualidade de

vida à população, nos quatro cantos do Estado, para melhorar a segurança. Agora,

quanto  a  investimentos  diretamente  na  segurança,  na  prevenção,  no  combate  ao

crime,  à  criminalidade  e  ao  crime  organizado,  somos  o  Estado  que  mais  gasta

proporcionalmente.

Vou conceder aparte ao deputado Deiró Marra porque ele está muito ansioso. Ele

se parece muito comigo, é muito ansioso e vou lhe conceder aparte antes que ele

tenha um “troço” no Plenário. Depois continuo meu pronunciamento.

O deputado Deiró Marra (em aparte)* - Muito obrigado, nobre deputado Gustavo.
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Isso deve ser porque nós dois somos atleticanos e, neste momento de muita luta,

estamos muito ansiosos.

V. Exa. falou a respeito de um tema que considero relevante, que vou abordar de

forma  direta:  a  segurança.  É  preciso  relatar  com  muita  clareza,  com  muita

clarividência,  deputado,  que,  por  exemplo,  na  cidade  de  Patrocínio  estamos

investindo  mais  de  R$4.500.000,00  na  construção  do  46º  Batalhão  de  Polícia.

Tivemos uma oportunidade especial de conseguir esse recurso, há mais de 10 anos

solicitado pela cidade, por meio de emendas de nossa autoria, principalmente com

nossa  participação  aqui,  de  conceder  recursos  e  financiamentos  ao  governo  do

Estado  e  assim  podermos  focar  na  segurança e  muito  fazer  pela  segurança  em

Minas. Há muito a ser feito? Sim.

Quero falar também a respeito do problema que estamos passando nessa cidade e

em nossa região, relacionado com os bombeiros, especialmente. Ontem ouvi aqui um

colega nosso falar sobre a aprovação do projeto do Corpo de Bombeiros. Quero dizer

que há muito a ser feito, especialmente quanto à logística e à construção de novas

sedes para os bombeiros militares. Patrocínio, que tem hoje sob seu comando mais

de 16 cidades na região dos bombeiros, tem apenas um pelotão com a facção que

pode  ser  atendida.  Ao  ouvir  aqui  ontem  que  as  unidades  dos  bombeiros  têm

oportunidade de ir para cidades diferenciadas, quero dizer de forma muito clara que é

o momento, sim, de verificar e de fazer esse debate. Mas é também o momento de

reconhecer que há investimentos, e muitos, na segurança.

Está havendo problemas em Patrocínio. Estamos negociando agora a questão dos

médicos-legistas, mas é preciso que todos os mineiros, especialmente os que estão

hoje na Polícia Civil, saibam do empenho que tivemos na votação desse projeto e dos

avanços obtidos. Nesse comparativo permanente entre Polícia Civil e Polícia Militar,

temos que avançar. E temos de fazer crer que temos possibilidade, sim, de melhorar

muito não somente neste projeto, mas também em outros que possam advir.

Então, tomo a liberdade de endossar essas palavras, deputado Gustavo Valadares,

e colocar que a nossa euforia e vontade são realmente de dizer e mostrar claramente

que  há  esses  investimentos.  Podem  ser  muito  mais,  sim,  mas  está  havendo

investimento no interior, para a segurança dos mineiros.
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O deputado Gustavo  Valadares*  -  Muito  bem,  deputado  Deiró  Marra.  Antes  de

conceder um aparte ao deputado João Leite, e já o concederei, apenas gostaria de

fornecer  mais um dado,  de  que,  com certeza,  V.  Exa.  conhece a  veracidade.  De

agora, 2013, até o final de 2014, final da gestão Anastasia à frente do governo, serão

investidos mais R$600.000.000,00 em segurança pública em nosso estado. Mais de

R$500.000.000,00 serão gastos de agora, 2013, até o final de 2014, por parte do

governo do Estado. Todos esses R$47.000.000.000,00 que investimos em segurança

pública de 2003 a 2013 são do caixa estadual, dinheiro do governo do Estado. Esses

R$600.000.000,00 de agora  são  fruto  de  financiamentos  que  o  governo  fez  para

investir  em  diversas  áreas,  entre  elas  esses  R$600.000.000,00  em  segurança

pública; mas todos eles de responsabilidade direta do governo do Estado, sem que

um  centavo  desses  R$47.000.000.000,00  fosse  colocado  por  parte  do  governo

federal.

Mais  6  mil  novos  policiais  militares  e  civis  e  servidores  administrativos  serão

contratados  agora.  Pela  primeira  vez  na  história  Minas  conseguiu  colocar  um

delegado em cada comarca,  com a  posse de  mais  de  400 delegados  há alguns

meses.  Pela  primeira  vez  na  história,  toda  comarca  de  Minas  Gerais  tem  um

delegado presente que responde por ela - avanço do governo do Estado na área de

segurança pública.

O deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares.

V.  Exa.  faz  uma apresentação  importante  no  Plenário  da  Assembleia  Legislativa.

Creio que esta Casa tem um acúmulo de informações muito importante em relação à

segurança pública. Vejam que defendemos historicamente que haja um sistema de

segurança pública no Brasil. Estou aqui com vários relatórios que guardei. Em 4 de

outubro, a região integrada de segurança pública de Curvelo fez uma operação, e aí

temos um problema grave, que é a divisa com Goiás e o Distrito Federal. O governo

federal  colocou  a  Guarda  Nacional  na  entrada  de  Brasília,  e  para  trás  deixou  a

criminalidade. A criminalidade não entra em Brasília, mas está em Paracatu, em Unaí

e nas cidades de Goiás. Então, Minas Gerais tem de tomar conta dos criminosos que

vêm do Distrito Federal para cometer crimes em Minas Gerais; por isso tem de ser

um sistema. Não apenas eu, mas também o próprio deputado Durval Ângelo e vários
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que se envolveram nessa questão defendem esse sistema no País.

Uma operação da Polícia Civil no Espírito Santo prendeu foragidos, pessoas que

roubam cargas nas nossas estradas. Depois houve a prisão de vários traficantes com

pasta-base de cocaína no trevo de Ouro Preto. A última foi de 20kg de pasta-base de

cocaína. Isso vem de fora do Brasil.

E o mais importante que eu queria dizer, deputado Gustavo Valadares: aguardo a

votação do Projeto de Lei nº 4.040, de interesse dos nossos agentes de segurança

penitenciários.  Eles  estão  aqui  aguardando,  nem ouvimos  suas  vozes.  Estão  nos

guardando, como fazem na penitenciária: um olho no peixe, outro no gato. Estão nos

vigiando dali,  preocupados. O governador Anastasia mandou esse projeto de lei  à

Assembleia para dar armas aos nossos agentes de segurança penitenciários. Eles

não têm armas.

Deputado Gustavo Valadares, eu comentava isso com o deputado Durval Ângelo,

que  está  plenamente  de  acordo.  Imagine  que  eles  têm  sob a  sua guarda  vários

criminosos internacionais. Alguns criminosos do PCC estão sob a guarda deles.

Deputado Valadares, quando eles deixam a penitenciária, só têm uma caneta na

mão,  e mais nada. Não têm como se defender;  até tratei com o deputado Durval

Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, dessa questão. Os primeiros a

guardar os direitos humanos são os da segurança pública. Os nossos agentes estão

aqui,  sairão  nas  ruas  e  não têm uma arma para  se  defenderem dos criminosos.

Muitos desses criminosos, de dentro das penitenciárias, estão mandando executar

agentes de segurança penitenciária nas ruas.

É  importante  que  votemos  esse  projeto  que  o  governador  mandou  para  a

Assembleia Legislativa. É a segurança dessas pessoas. Pelo entendimento realizado,

não sei se esta semana ainda será possível votarmos; no mais tardar, na próxima

semana, votaremos. Atrasando a votação desse projeto, estamos colocando em risco

a vida dos nossos agentes de segurança penitenciários. Temos hoje cerca de 60 mil

presos sob a guarda de nossos agentes de segurança penitenciários. É importante

dizer que cerca de 70% são crimes federais. Deveriam estar em uma penitenciária

federal. Quero ainda informar outro dado: cada preso custa R$2.300,00 por mês para

o Estado.  V.  Exa.  é bom de conta.  São quase 60 mil  presos,  custando cada um
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R$2.300,00 por mês -  tudo do Tesouro do Estado de Minas Gerais,  não vem um

centavo  do  governo  federal,  apesar  de  os  presos  serem  federais.  É  também  o

governo do Estado que paga a esses agentes penitenciários.

Desculpe-me de  ter  demorado  tanto  tempo.  E,  como disse,  as  pastas-base  de

cocaína estão entrando pelas nossas fronteiras. Desculpe-me de ter tomado o seu

tempo.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa., que engrandece muito meu

pronunciamento. Vou pedir perdão ao deputado Vanderlei, que está me esperando.

Mas tenho de terminar e tenho apenas 1 minuto para fazê-lo. Vou tentar lhe conceder

alguns segundos. Há dados aqui que não posso deixar de relatar.

Em 2003, deputado Vanderlei Miranda, tínhamos no efetivo das Polícias Civil, Militar

e do Corpo de Bombeiros 49 mil homens. Hoje são 58 mil, uma variação de 18% a

mais no contingente da polícia em nosso estado. Tínhamos 7 mil viaturas, e hoje são

mais de 15 mil, uma variação de 114%.

Deputado Luiz Humberto, fique atrás do deputado Vanderlei para ele não cair de

costas  com o  dado  que vou passar  agora.  Segura  aí,  deputado Vanderlei.  Havia

apenas 5.600  vagas  no sistema prisional  de  Minas,  hoje  são 29  mil  vagas,  uma

variação de mais de 417%. Ainda bem que o deputado Luiz Humberto estava aí,

senão V. Exa. ia cair de costas. Esses foram os investimentos do governo do Estado

em segurança pública em Minas. Não fizemos mais porque o governo federal não

teve sensibilidade em nos ajudar e ser parceiro durante estes 10 anos. Fizemos o que

era possível fazer. Sabemos que é preciso fazer muito mais.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero apenas dizer rapidamente uma

coisa,  Sr.  Presidente.  Primeiramente  gostaria  de  parabenizá-lo,  deputado Gustavo

Valadares, por abordar esse tema. Gostaria de acrescentar rapidamente que ontem

estive presidindo a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras

Drogas, em Três Pontas, com o deputado Mário Henrique Caixa, e ouvimos lá uma

reivindicação que gerou um requerimento,  o qual  encaminharemos ao governo.  É

exatamente para dar contribuição para o aumento desse efetivo de segurança. Por

quê? O delegado de Três Pontas nos relatou ontem que ele só tem dois detetives

para trabalhar na cidade.
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Quero crer que, se há necessidade de abrir novamente uma seleção de servidores

para a área de segurança, é preciso que seja feito um concurso público. Em Três

Pontas,  por  exemplo,  que  é  uma  cidade  muito  importante  do  Sul  de  Minas,  o

delegado  tem  apenas  dois  investigadores,  e  sua  ação  fica  muito  limitada.

Considerando que a droga hoje tem sido um flagelo, se reforçarmos o policiamento

nessa cidade, com certeza o número de apreensão de drogas na região será maior

do que o que nos foi apresentado ontem. Muito obrigado.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Muito  obrigado  a  V.  Exa.  Obrigado,  Sr.

Presidente. Agradeço à deputada Liza Prado a permuta que fez em minha hora.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.

A deputada Liza Prado* - Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero utilizar esse

tempo, primeiro, para parabenizar os agentes aqui presentes, pois fazem parte da

força de segurança. Contem com meu apoio. O projeto, nesta Casa, é uma questão

de justiça, porque eles arriscam a vida todos os dias como qualquer outro policial,

mas precisam ter segurança, porque transportam presos. Muitos já foram abordados

e perderam a vida.  Portanto, terão nosso apoio, nosso empenho e nossa defesa,

sempre.

Vamos torcer para que a Penitenciária Pimenta da Veiga resolva o problema da

estrada para os agentes, porque é um horror. Ela fica próxima a Uberlândia, são 6km.

Já pedimos um estudo para viabilização do asfalto. A estrada é uma via principal em

Uberlândia,  mas há um trecho de 6km que dificulta  a passagem de advogados e

pessoas que transitam nela constantemente, pois é cheia de buracos. Quando chove,

fica  um  barro  só.  Os  agentes  sofrem,  porque  eles,  as  famílias  de  presos  e  os

profissionais é que têm de passar por lá todos os dias. São apenas 6km de rodovia

municipal.  Já  solicitamos  à  prefeitura  a  viabilização  do  asfalto.  Na  campanha,  o

prefeito Gilmar prometeu a construção dessa rodovia, então estou aqui cobrando isso

dele. Cobramos também o projeto ao secretário Fernando, que prometeu e disse que

o estudo já se iniciou. Estamos aguardando que esses 6km sejam aprovados.

Quero  utilizar  meu  tempo  para  tocar  em  quatro  assuntos  que  considero  muito

importantes.  Primeiro,  o  da  agricultura  familiar.  Vamos  falar  um  pouco  sobre  a
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sigatoka negra e  sobre o  Triângulo  Mineiro para  criação da 6ª  Região  do Queijo

Artesanal.  Como  hoje  já  há  algumas  regiões,  nossa  ideia  é  que  realmente  o

Triângulo, mais especificamente Uberlândia, seja a 6ª Região do Queijo Artesanal.

Hoje há algumas cidades que já estão dentro da lei para poderem transportar o queijo

com tranquilidade, além de terem certificado. São duas lutas, pelas quais estamos

trabalhando para beneficiar os pequenos produtores.

Quero discutir também sobre a CPI da Telefonia, que continua a todo vapor nesta

Casa, bem como nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Vou tentar dividir meu tempo, que já é curto, nesses quatro assuntos que considero

importantes para a nossa sociedade.

A certificação da região do Triângulo Mineiro, que comprova que a área está livre da

doença sigatoka negra, é muito importante. Os produtores de banana da nossa região

do  Triângulo,  que  comercializam  seus  produtos  na  Ceasa  de  Uberlândia,  têm

passado  por  muitas  dificuldades,  porque  há  mais  de  8  anos  não  foi  detectado

problema  algum  em  nenhum  bananal  da  região.  Entretanto,  infelizmente  os

produtores  estão  com  muitas  dificuldades,  porque  precisam  da  certificação  para

comprovar  que a  área está  livre  da  sigatoka negra  e transportar  abertamente  as

bananas, de acordo com a Instrução Normativa nº 17 do Ministério da Agricultura, de

31/5/2013.  Percebemos que,  para terem condições de transportar  as  bananas de

forma aberta e com qualidade...

A sigatoka negra, que é causada por um fungo e que ataca as bananeiras, pode

afetar até 100% de toda a produção, prejudicando a agricultura familiar, que já tem

tanta dificuldade para produzir.  Essa dificuldade é grande porque a área não tem

certificado.  Se  não  certificarem  e  não  publicarem  a  certificação,  os  produtores

continuarão  com  dificuldades  para  transportar  as  bananas.  Percebemos  que

Uberlândia  já  passou  por  essa  pesquisa,  e  não  houve  nenhuma  ocorrência  nas

lavouras do município.

Os  produtores  ligados  à  associação  procuraram  a  Secretaria  de  Agricultura  de

Uberlândia, que fez um documento com base no abaixo-assinado dos agricultores,

solicitando essa certificação e a publicação rápida, porque nossa região não tem a

sigatoka negra. Essa certificação de área livre de doença é muito importante, porque
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os  produtores  rurais  de  Uberlândia  têm  passado  por  essa  dificuldade  com  a

comercialização  de  banana.  Já  recebi  resposta  de  que  as  providências  foram

tomadas  pela  Secretaria  de  Agropecuária  do  Estado,  que  encaminhou  o  livro  de

registro  e  o  processo aprovados  pela  Superintendência  Federal  de  Agricultura  de

Minas Gerais para Brasília e que aguarda somente a publicação da liberação da área.

Junto  com  os  produtores  nessa  luta,  fico  feliz,  porque  o  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária iniciou o levantamento fitossanitário, em um trabalho com 22 municípios

pertencentes a coordenadorias regionais de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio e Patos

de  Minas.  Fico  feliz  por  ter  atuado  nessa  área,  poder  colaborar  e  ver  nossos

produtores valorizados. Eles produzem tanto para o nosso país, para nosso estado e

ainda ficam presos a essas dificuldades, mesmo não havendo problema nenhum. Há

estudos; aguardamos essa publicação, que intermediamos com apoio da prefeitura.

Ainda  com  relação  à  Prefeitura  de  Uberlândia,  ela  já  entrou  com  pedido  no

Ministério da Agricultura pelo reconhecimento de produtor de queijo minas artesanal,

para  que  o  Estado  tome  providências  para  declarar  Uberlândia  e  a  região  do

Triângulo Mineiro como produtora certificada. O queijo é produzido em todo o Estado,

mas atualmente somente cinco regiões possuem a certificação -  Canastra,  Serro,

Araxá, cerrado e Campo das Vertentes. Estamos querendo que a nossa seja a sexta

região. Isso é muito importante para Uberlândia. Precisamos estimular a produção

desses pequenos produtores, principalmente da agricultura familiar.  A prefeitura já

tomou  essa  providência  e  fez  o  pedido;  nós  o  encaminhamos  e  solicitamos

formalmente o estudo técnico.

A boa notícia é que, em novembro, os técnicos começarão a ir à região fazer o

levantamento para comprovar a viabilidade da certificação. Eles analisam tudo, como

indicação geográfica e denominação de origem, que protege o nome de uma região e

de  um  produto,  e  teremos  Uberlândia  como  a  sexta  região.  É  um  trabalho  dos

produtores, da secretaria de agropecuária, da prefeitura, da secretaria de Estado e do

Ima. Fico feliz e espero que possamos resolver rapidamente essas questões para o

produtor, que tanto trabalha. O presidente da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, da qual tive a honra de participar, está aqui presente. Lutamos muito

para aprovar a legislação do queijo minas artesanal, que é um exemplo, porque o
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produzíamos, mas não podíamos exportá-lo nem comerciá-lo fora do Estado. Então,

que possamos resolver isso.

Gostaria também de comunicar a minha filiação ao Pros, 90, que tem como base o

combate  aos  altos  impostos e às  tarifas  abusivas.  Quero  dizer  a  todos os meus

colegas que minha postura nesta Casa se pautará, como sempre, pela coerência, e

agora principalmente de forma estatutária. O PROS 90 combate os altos impostos, as

tarifas abusivas. Quero cumprimentar todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e

lideranças que vieram para o PROS, a fim de que possamos construir um partido que

já nasceu grande,  com 23 deputados federais  licenciados,  mais de 60 deputados

estaduais, mas de 400 prefeitos e 4 mil vereadores em todo o Brasil. O partido já

nasceu forte, e aqui vamos cerrar fileiras com os companheiros desta Casa para que

possamos ter um Estado cada vez mais forte. O nosso presidente é o Ademir Camilo,

nosso  vice-presidente  nacional  é  o  Gustavo  Pires;  são  companheiros  que  estão

lutando para organizar o partido, com tantos outros em nosso estado. Tenho a honra

de  integrar,  juntamente  com  a  deputada  Rosângela  Reis,  o  PROS  90.  Somos

parceiros para termos uma Minas mais organizada, combativa, que enfrente as altas

tarifas e os abusos nos impostos.

Quero também convidar todos que nos acompanham para participar do encontro

que promoveremos no Tauá Grande Hotel de Araxá. A organização está por conta da

Fiemg Regional Vale do Rio Grande, por meio do seu presidente, Altamir de Araújo

Rôso Filho. Ele está organizando o encontro para toda a região do Triângulo Mineiro

e  Alto  Paranaíba.  No  Tauá  Hotel,  às  14  horas,  haverá  a  palestra  “A  Região

Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - impactos no desenvolvimento

econômico e social”. Fábio Veras, diretor do Sebrae-MG, estará presente no Tauá

Grande Hotel de Araxá, no dia 25 de outubro. Portanto, convido todos os vereadores,

prefeitos,  lideranças,  associações  e  empresas  para  que  continuemos  lutando por

essa região metropolitana. Espero que meu projeto que cria a Região Metropolitana

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba possa realmente ser aprovado.

Há  um  estudo  que  está  sendo  feito  pela  Universidade  de  Uberaba  e  pela

Universidade Federal de Uberlândia e custeado pelas associações microrregionais da

Amvale e da Amvap, pela Associação Mineira dos Municípios, pela Amapar e por
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várias outras. São seis as associações mineiras. Esperamos que a esse estudo de

viabilidade  técnica,  econômica  e  social  realizado  pelas  universidades  possamos

anexar  meu  Projeto  de  Lei  nº  32,  que  tramita  nesta  Casa  e  cria  a  Região

Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Quero dizer que ele é muito

importante para as empresas, o nosso povo e a região, pois poderemos dar um fim às

taxas  que  temos  de  deslocamento  de  telefonia  em  uma  mesma  região,  a  034.

Deixaremos de pagar essa taxa, a partir do momento em que for criada a Região

Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Percebemos que haverá mais financiamento para o Minha Casa, Minha Vida. Hoje,

o financiamento é de quase R$40.000,00 ou R$50.000,00, dependendo do município,

e passará a ser de R$130.000,00. Ou seja, será de mais de R$100.000,00. Isso será

um avanço principalmente para os municípios menores. A taxa de financiamento para

os municípios terá juros menores.

Também na região metropolitana, os idosos receberão um cartão para que possam

fazer  sua viagem intermunicipal.  Já existe uma lei  que vale  em todo o  Estado e

beneficia as pessoas com deficiência ou idosas. Então essas pessoas poderão usar

do seu direito de viajar não só para fora do Estado, como já é legal, mas também

viajar de um município para outro. Hoje se, por exemplo, um idoso deseja visitar um

parente e ir a Extrema, que fica na divisa de São Paulo, precisa viajar a outro estado.

Ou seja, ele vai para São Paulo e depois volta para Minas, porque nossa legislação

dificulta. Houve um debate nesta Casa sobre esse tema. Precisamos fazer com que a

regulamentação saia do papel.  Ela já foi regulamentada, já tem legislação, mas a

resposta que temos é que, na verdade, não há recursos. Na verdade, não existe essa

necessidade, pois o critério para discutir a questão não é orçamentário, mas de tarifa.

Então, o que acontece? Percebemos que não há ônus, é só regulamentar.

Nos  ônibus,  são  apenas  duas  vagas  ou  aqueles  50%,  como  ocorre  com  as

passagens  interestaduais.  Foi  realizada  aqui  uma  audiência  pública.  Já  existe

também um projeto meu tramitando nesta Casa. O presidente desta Casa, deputado

Dinis  Pinheiro,  participou  de  uma  reunião  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da

Pessoa Idosa, e isso, deputado Durval, foi muito importante. Percebemos que a forte

presença do presidente da Assembleia apoiando a pessoa idosa foi muito importante.
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Recentemente proferi uma palestra na PUC, onde discutimos a questão da pessoa

idosa. Um dos temas debatidos na PUC foi justamento esse. Muitas pessoas militam

nessa área e defendem a pessoa idosa e o respeito aos seus direitos. O transporte

intermunicipal  já é um direito,  está na lei  e  foi  regulamentado.  Ainda por  cima, a

pessoa que já tem tanta dificuldade e contribuiu a vida inteira não consegue exercer

um  direito  sagrado,  que  está  garantido  por  legislação.  Creio  que,  até  dezembro,

conseguiremos  destrinchar  e  desembolar  toda  essa  dificuldade.  Creio  que  isso

ocorrerá até o final deste mês. Assim, no ano que vem, as pessoas idosas poderão

também viajar entre os municípios e exercer seu papel não só para trabalhar, mas

também para  descansar  e  visitar  sua família.  Essas pessoas,  às  vezes,  não têm

dinheiro para pagar um ônibus e ficam eternamente no mesmo bairro. Elas não têm

condições de se locomoverem como faz grande parte da população. Essa é uma

questão de direito, e estou acreditando que conseguiremos rever essa questão.

Quero  agora  voltar  ao  tema que  estava  discutindo:  a  Região  Metropolitana  do

Triângulo Mineiro e seus impactos no desenvolvimento econômico e social.

Teremos em Araxá o Fábio Veras, diretor do Sebrae, no dia 25, às 14 horas. Quero

parabenizar todas as associações e também o Altamir, que é o nosso presidente.

Para terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre o vaso sanitário com abertura

frontal, que é um erro, mas é comum. Presido a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, meu querido amigo deputado, e o senhor não sabe como

esse vaso tem machucado as pessoas com deficiência, porque ele tem uma abertura

frontal. Não sei se misturaram alhos com bugalhos e chicletes com charrete, mas hoje

a maioria... Aqui mesmo, na Assembleia, encontramos dele, com um buraco, uma

abertura frontal, parecendo que é um banheiro acessível. Ele confunde muito, meu

querido presidente, a pessoa com deficiência, como se ela estivesse numa instituição.

É  como  se  estivesse  doente,  como se  estivesse  numa  instituição  hospitalar.  Os

órgãos  públicos  acabam  colocando  um  sanitário  mais  caro,  e  é  um  erro  aquele

buraco. Os portadores de deficiência caem lá dentro e se machucam.

Para concluir  meu pronunciamento,  infelizmente  terei  de  apresentar  uma norma

nesta Casa para falar sobre a ABNT e para dizer que o vaso sanitário com abertura

frontal é um erro. Quero uma fiscalização para isso. Solicitarei ao Ministério Público, à
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promotoria e a outros parceiros, por meio das promotorias de defesa do consumidor e

da pessoa com deficiência, que retirem esses vasos. Não se deve confundir isso. Às

vezes,  esses  vasos  são  necessários  nos  hospitais,  porque  facilitam  a  limpeza  e

ajudam na higiene.

Quero,  meu querido deputado Bechir,  dizer  que estamos solicitando fiscalização

para essa questão. Não se deve colocar um vaso destinado à área hospitalar  em

outros locais,  em espaços públicos. Ele não precisa ter  aquele buraco, em que a

pessoa com deficiência está caindo.

Na quinta-feira,  também haverá um debate na comissão,  e já  convido todas as

instituições  a  participar.  Ele  acontecerá  às  9  horas,  quando  poderemos  discutir

acessibilidade, mobilidade e outros temas.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente, gostaria de cumprimentar todos os mineiros que nos acompanham

pela TV Assembleia, em várias cidades de Minas. Gostaria também de saudar minha

querida  deputada  Liza  Prado,  que  acabou  de  me pedir  para  mandar  um  abraço

especial aos seus amigos e amigas do Norte de Minas, especialmente para o pessoal

de  Manga,  onde  ela  é  muito  querida.  Abaixamos  o  preço  da  balsa  lá  -  não  foi,

deputada Liza?

Sr. Presidente, estou muito triste com o ocorrido na semana passada, a quebra de

acordo que aconteceu nesta Casa, e também com o governo, que, na hora de fazer

os acordos para votar projetos de seu interesse, procura nosso bloco de oposição.

Ajudamos  a  aprovar  os  acordos,  depois  o  governo  quebrou  todos  eles,  não

cumprindo sua parte. Isso já virou, deputado André Quintão, uma rotina nesta Casa. A

cada dia que passa, este governo vai perdendo a credibilidade, e não só aqui, na

Assembleia, mas também em toda a sociedade.

Fizemos aqui, há 30 dias, deputado Durval Ângelo, um acordo para a aprovação do

código florestal. Apresentamos uma emenda que redistribuía o ICMS Ecológico em

Minas Gerais. Isso ficou acordado com o governo, com os líderes aqui, o Mourão, o

deputado  Lafayette  de  Andrade  e  tantos  outros  deputados,  e  também  o  nosso
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presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro. Todos participaram desse acordo. O

deputado Célio Moreira acompanhou conosco essa questão na Comissão de Meio

Ambiente.

Conseguimos apresentar uma emenda que faria uma correção histórica da injustiça

que se faz com o Norte do Estado, com o Vale do Jequitinhonha e com o Vale do

Mucuri. A nossa região tem 56% de cobertura vegetal, é o pulmão de Minas Gerais, e

não recebemos nada por isso. Por incrível que pareça, deputado Carlos Pimenta,

quem recebe o ICMS Ecológico em Minas Gerais são os grandes poluidores: Betim,

Contagem, Uberlândia, Uberaba, as cidades do Triângulo Mineiro, que desmataram

tudo. Lá não há mais nada a não ser cana para fazer açúcar e álcool. Não há 1ha de

reserva. As reservas do Triângulo são feitas no Norte de Minas, porque 1ha de terra

lá é R$50.000,00; já no Norte, eles compram por R$500,00.

A cidade de Januária possui 280.000ha de parque e não recebe praticamente nada

por isso. E mais do que isso, Durval, eles criaram alguns critérios para os parques:

uma árvore em um parque de Belo Horizonte vale 5 mil vezes o valor de uma árvore

no parque de Januária.  Parece que as árvores aqui  são regadas a ouro. Ora, eu

queria um pronunciamento dos órgãos ambientais do Estado. Conseguimos mudar

esse critério para ser mais justo. Esse 1% deveria ir todo para aquela região. Mas,

com a mudança que fizemos, iria apenas 0,36% para lá. O restante, 0,66%, ficaria

nos  mesmos  critérios  estabelecidos  anteriormente,  mesmo  que  injustos.  Essa

mudança faria uma pequena justiça com o Norte e o Jequitinhonha. Muitas cidades

daquela  região  melhorariam  sua  arrecadação.  Manga,  por  exemplo,  receberia

R$50.000,00  por  mês  a  mais;  Capitão  Enéas,  R$60.000,00;  Jaíba,  R$80.000,00;

Verdelândia,  R$80.000,00;  Varzelândia,  R$80.000,00;  Salinas,  R$50.000,00;

Januária, mais de R$60.000,00; Itacarambi, mais de R$40.000,00 ao mês de ICMS.

Penso  que  R$40.000,00  podem  não  fazer  falta  para  Belo  Horizonte,  mas  para

Itacarambi, para uma cidade do Vale do Jequitinhonha, para Rubelita, para Virgem da

Lapa, fazem uma diferença muito grande. Seria uma obra todo mês.

Isso que o governador fez, orientado por não sei por quem, vetar,  sem nenhum

argumento que sustentasse esse veto, que é uma verdadeira... Parece que ele não

gosta da nossa região. Parece que tem antipatia pelo Vale do Jequitinhonha. Só pode
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ser  isso,  deputado Tadeuzinho.  Em 11  anos  deste  governo  -  falo  deste  governo,

porque é uma sequência do governo Aécio Neves -, Montes Claros não recebeu uma

única obra de relevância, uma única obra.

Desafio qualquer deputado da base do governo a falar que o governo de Minas, que

os governos Aécio Neves e Anastasia têm mandado para Montes Claros uma obra de

relevância, uma obra importante. São só promessas. Há 10 anos eles prometem o

hospital do trauma, e até hoje nada. Ficaram 10 anos com os recursos do Dnit para

fazer  o  anel  rodoviário  e  não  fizeram,  devolveram  os  recursos.  É  de  uma

incompetência fora dos limites e de uma má vontade com a nossa região...

Ontem, os prefeitos do Norte de Minas e do Jequitinhonha, reunidos na Amams,

aprovaram uma moção de repúdio ao veto do governador.  Deputado Lafayette de

Andrada,  fizemos um acordo aqui  há  30  dias  para  votar  o código  florestal.  Esse

acordo foi feito com sua participação, com a do líder Mourão e com a dos líderes de

governo nesta Casa. Portanto, agora, gostaria que vocês nos ajudassem a derrubar o

veto. Porque, se ficar mantido esse veto, esta Casa perderá muito. É como se o que

fizéssemos aqui não tivesse nenhum valor, que os acordos firmados não tivessem

valor. Por isso quero pedir ao deputado Lafayette de Andrada, ao líder Mourão e a

todos os deputados desta Casa que reflitam sobre essa questão do veto à Emenda nº

24, que redistribui o ICMS Ecológico em Minas Gerais.

Espero que a palavra desta Casa, que o seu gesto em relação ao Norte de Minas e

ao Vale  do  Jequitinhonha não fiquem apenas no momento  de  votação do código

florestal, ou seja, que a sua decisão seja mantida. Esta Casa aprovou a emenda por

unanimidade.  Agora,  espero  que  os  líderes  de  governo  cumpram  a  sua  parte,

ajudando-nos a derrubar o veto do governador, que não foi justificado. A matéria não

tira  dinheiro  de  quase  ninguém.  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  pode  perder

R$5.000,00. O que são R$5.000,00 para Belo Horizonte, Tadeuzinho? O argumento

utilizado  para  vetar  a  emenda  é  que  ela  inviabilizaria  financeiramente  os  outros

municípios, que são ricos: Belo Horizonte, Uberaba, Betim, Contagem, Ipatinga. O

que  significa  uma perda  de  R$5.000,00  ou  R$6.000,00  para  essas  cidades,  que

recebem sozinhas os recursos do ICMS Ecológico? Os grandes poluidores é que

levam tudo.
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Este é o momento de tensionarmos essa discussão na Casa. O ex-governador e

senador Aécio Neves gosta muito de falar em pacto federativo, mas só de dentro para

fora, porque todos os gestos desta Casa para redistribuir renda em Minas Gerais são

vetados.  Eles  só governam para poucos,  só  governam para  os  ricos,  como se o

Jequitinhonha, o Mucuri e o Norte de Minas não fizessem parte deste estado.

Quero agora que os líderes do governo cumpram a sua parte no acordo feito aqui

nesta Casa há 30 dias. Caso contrário, será difícil  o governo votar algo este ano,

porque faremos obstrução radical. Já chega! Foi um ano de conversa fiada, um ano

de acordo  não cumprido.  O governo  só  faz acordo com o  bloco de oposição no

momento  da  votação.  Depois,  esquece.  Peço  agora  aos  deputados  Lafayette  e

Mourão que possamos nos sentar à mesa e discutir esse assunto. Está ficando difícil

até para os líderes de governo, pois estão ficando sem clima para sentar conosco e

negociar. O governo manda fazer acordo e depois volta atrás.

Faço  um apelo  também a todos  os  prefeitos  do  Norte  de  Minas  e  do  Vale  do

Jequitinhonha:  vamos  fazer  uma caravana  aqui  em Belo  Horizonte  nas  próximas

semanas, especialmente no dia da apreciação desse veto. Precisamos derrubá-lo. É

uma injustiça o que estão fazendo com os prefeitos. A Dilma já ouviu e enviou recurso

extra aos prefeitos que reclamam de perda no FPM. Aqui em Minas não sai nada. A

presidente  esteve  aqui  hoje  e  liberou  mais  recursos,  mais  cursos  técnicos,

melhorando  a  educação,  anunciando  vários  investimentos  para  o  Estado.  Mas  a

nossa região está a ver navios. Tudo o que é aprovado para o Norte de Minas é

vetado pelo governador. É importante, pois, restabelecer o que é tratado nesta Casa.

Faço cobranças ao líder Lafayette, ao presidente Dinis Pinheiro e ao Mourão, pois

há  um  mês  interrompemos  as  votações  para  fazer  entendimentos,  o  governo foi

acionado e deu O.K.; o Danilo de Castro ligou para o Mourão e autorizou o acordo.

Depois, veio com uma ducha de água fria e vetou a emenda que redistribui o ICMS

Ecológico em Minas Gerais. Seus recursos são a salvação dos municípios que estão

de pires na mão no Norte e no Jequitinhonha.

Portanto, mais uma vez quero reiterar nossa indignação e nossa revolta. E não são

só minhas, são de toda uma região que esperava, no mínimo, esse gesto do governo,

que não veio. Ficou apenas na sinalização para aprovação do código florestal, porque
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havia  outros  interesses,  interesses  dos  usineiros  do  Triângulo,  interesses  do

agronegócio. Para votar os interesses dos grandes, prometem para o Jequitinhonha,

para o Norte de Minas, enganam o Paulo Guedes: “Vote, que depois eu veto”. Foi

assim que Anastasia fez. Mas o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha reagirão,

governador, nós reagiremos. Trato é trato, palavra é palavra. Quero que o governo

cumpra com sua palavra conosco. Nossa região cansou de ser enganada, cansou de

ser humilhada. Não queremos migalha, queremos respeito. Não é só de quatro em

quatro  anos irem lá,  darem uma ambulância  e fazerem gracinha,  não.  Queremos

aquilo a que temos direito. Se estamos preservando, se lá há matas, se somos o

pulmão do Estado, nós é que devemos receber o ICMS Ecológico, não os poluidores.

Quem está recebendo o ICMS Ecológico são Betim, Contagem, Belo Horizonte, que

todo  dia  despeja  esgoto  sem  nenhum  tratamento  no  Rio  das  Velhas,  que  faz  a

matança de peixes do Rio São Francisco, prejudicando nossos pescadores, matando

nossos  peixes.  E  aí  os  órgãos  ambientais  de  Minas  não  fazem  nada.  Para  os

grandes, para a Copasa, para as mineradoras, para a Votorantim, para os grandes

produtores do Triângulo, para os usineiros, tudo pode. É ad referendum, é licença, é

tudo,  mas,  para  os  pescadores  do  Norte  de  Minas,  os  agricultores  familiares,  os

assentamentos de reforma agrária, os produtores do Jaíba, é a indústria da multa, é o

chicote do IEF que eles mandam todo dia para nossa região.

Essa  região  precisa  criar  coragem.  Vamos  endurecer  nosso  discurso  e  nossa

postura aqui. Queremos uma reação desta Casa à altura do que foi combinado aqui

30 dias atrás, na votação do Novo Código Florestal de Minas Gerais. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Deputado Ivair Nogueira, caro presidente; senhoras e

senhores parlamentares, boa tarde. Também quero saudar nossa gente querida de

Minas Gerais. O deputado Paulo Guedes, em seu discurso, citou o Norte de Minas;

numa parte de meu pronunciamento quero chegar também ao Norte de Minas.

Senhoras e senhores, na noite de ontem, na reunião da Comissão de Fiscalização

Financeira,  presidida pelo deputado Zé Maia,  apresentamos um requerimento que



1935
____________________________________________________________________________

tem como objetivo a visita da comissão à cidade de Goiana, em Pernambuco, às

novas  instalações  da Fiat.  Esse requerimento,  de  minha  autoria,  foi  devidamente

aprovado  e  discutido.  Tem  como  objetivo  principal,  nossa  visita  a  Pernambuco,

averiguar o quanto mudou a vida dos pernambucanos dessa cidade e mensurar o

quanto Minas Gerais perdeu com o golpe - repito, senhoras e senhores - na calada da

noite, no apagar das luzes, em dezembro de 2010, do ex-presidente Luiz Inácio Lula

contra Minas Gerais. Um golpe que foi criado por meio de uma medida provisória, que

criou  benefícios  exclusivos  para  Pernambuco,  para  que  fossem  retirados  os

desdobramentos,  o  crescimento,  os  novos  investimentos  da  Fiat  de  Betim.  O

presidente,  com  uma  medida  provisória,  levou  a  Fiat  para  o  seu  Estado,  para

Pernambuco.

Quero ir a Goiana, em Pernambuco, com a comissão. A minha preocupação, o meu

tormento, é quando lá chegarmos - fazendo uma análise de quando passávamos na

BR-381, em Betim, daqui para o Sul, à nossa esquerda, vendo a imponente e bonita

placa “Fiat Automóveis”, em que seria feito ao lado o desdobramento, o crescimento -

vermos que nós, mineiros, perdemos, além de empregos, riquezas. Uma indústria

automobilística não gera tão somente empregos onde está instalada, ela gera novas

receitas para o Estado, novos ganhos.

Quando uma empresa, uma indústria automobilística é instalada, os ganhos são

muitos, não somente os empregos e a receita imediata.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, quero, de

maneira muito rápida, parabenizar,  pelo menos num aspecto, o governo federal, o

governo Dilma, que, finalmente, viu a importância das privatizações.

O  governo  Dilma anunciou  ontem  a  maior  privatização  da  história  do  Brasil,  a

privatização do pré-sal de Libra. Aquilo que o PSDB, há 10 anos, fazia, finalmente o

governo do PT viu que é vantajoso para o País. Ele fez privatizações dos aeroportos,

com  editais  bilionários,  diga-se  de  passagem.  Ou  seja,  o  maior  pacote  de

privatizações  da  história  está  sendo  feito  pelo  governo  atual.  Uma  pena  que  se

demorou tanto para enxergar a necessidade de o governo trabalhar em parceria com

a iniciativa  privada,  de  o  governo  reconhecer  que  a  iniciativa  privada não é  sua

adversária, é colaboradora, é parceira. Agora, então, a presidenta Dilma anuncia a



1936
____________________________________________________________________________

maior  privatização da história.  Quero,  com um pouco de atraso,  com 12 anos de

atraso, parabenizar a presidenta Dilma por reconhecer que esse é o melhor caminho

para o Brasil.

E,  com referência à  Fiat,  realmente  é  lastimável,  lamentável  o  que foi  feito  em

Minas Gerais. A presidenta Dilma se diz mineira... Não foi ela, justiça seja feita, isso

ocorreu no final do governo Lula. O governo Lula, numa canetada, quando a Fiat

previa,  planejava um grande incremento  na  sua indústria,  não  permitiu  que esse

incremento fosse feito em Minas Gerais e mandou para Pernambuco, contra a própria

vontade da Fiat, diga-se de passagem. Isso não era o que a Fiat desejava, ela já tem

um pátio instalado em Minas Gerais, queria aumentar esse pátio, e o presidente Lula,

na ocasião, ouvido pelos auxiliares do PT, estes exigiram que a Fiat se retirasse de

Minas Gerais, fazendo uma covardia com os mineiros, mandando-a para o Estado de

Pernambuco.

Muito obrigado, deputado Duarte Bechir, pelo aparte que me concedeu.

O deputado Duarte Bechir - Vou caminhar nesse raciocínio e quero a contribuição

do deputado João Leite,  num  determinado ponto  importante a  que quero  chegar,

tendo em conta o que o deputado Lafayette de Andrada nos trouxe.

O parque da Fiat, hoje instalado em Betim, deputado Wilson, ganharia incrementos,

novos empregos, mais carros produzidos, novas linhas. Isso, para Minas Gerais, seria

espetacular.

O  requerimento  que  aprovei  ontem,  da  ida  a  Pernambuco...  A  Comissão  de

Fiscalização  Financeira  vai  chegar  lá,  e  tenho  certeza  de que  encontrará  muitos

pernambucanos felizes, alegres, empregados, com carteira assinada, trabalhadores

vibrando  em decorrência  da  tristeza  de  Minas  Gerais,  do  calote  dado  em  Minas

Gerais.

Senhoras e senhores, neste momento quero adentrar no meu pronunciamento e

chegar ao Norte de Minas. Gostaria da contribuição do deputado João Leite, logo em

seguida.

No momento em que o presidente Lula assina a medida provisória, deputado Tadeu

Martins, nos tirando a Fiat e levando-a para Pernambucano, eis que surge uma luz,

alguém de valor que queira brigar por Minas Gerais, propondo uma emenda a essa
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proposta, deputado Tadeu, estendendo os benefícios dessa malfadada obra para o

Norte de Minas, para o Mucuri e para o Jequitinhonha.

Sabe, deputado Tadeu, qual foi a reação imediata do governo federal, da orquestra

dos deputados federais? Reprovar a emenda proposta pelo senador Aécio Neves,

que estendia os benefícios da medida provisória,  concedida especialmente para o

Estado de Pernambuco, trazendo os seus efeitos também para atender o Norte de

Minas e os Vales do Jequitinhonha e parte do Vale do Mucuri. O Congresso votou

contra. Deputados dos partidos contrários à base desta Casa votaram contra Minas

Gerais, mais uma vez.

Quero  ir  ao  Estado  de  Pernambuco.  Quero  ir  lá  comprovar  a  grandeza,  esse

monumento importante que gera riqueza para aquele estado e que foi covardemente

tirado do nosso povo de Minas Gerais, na calada da noite, no final de dezembro de

2010, quando se encerrava um governo, quando já se sabia o resultado das eleições.

Minas foi esfaqueada por trás, nas costas, covardemente apunhalada, tirando-nos o

incremento, os complementos, o crescimento da Fiat Automóveis, aqui de Betim.

Quero, neste momento, o aparte de V. Exa., deputado João Leite, pois, quando me

antecedeu  aqui,  o  deputado  Paulo  Guedes  teceu  alguns  comentários  sobre  uma

possível  omissão do governo do Estado para com o Norte de Minas.  Trago aqui,

deputado João  Leite,  o  exemplo  concreto,  fato  consumado,  documentado,  pronto

para qualquer brasileiro ler e saber, que a Fiat foi tomada de Minas Gerais na calada

da noite.

O deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Bechir.

Acompanhei atentamente o pronunciamento de V. Exa. Concordo com ele, pois isso

é a  história.  Os  documentos  estão  aí  para  comprovar  a  sua fala.  Já  longamente

discorri sobre essas questões neste Plenário.

Para mim há algo que é marcante: a opção que o governo federal fez em relação ao

Corinthians,  por  exemplo.  Ele  deu  R$1.000.000.000,00  para  a  construção de  um

estádio. Isso para mim é cabal em relação ao equívoco desse governo, ao equívoco

com Minas Gerais, ao abandono e ao esquecimento do nosso estado. Repito sempre

que Fernando Henrique Cardoso - e eles gostavam de dizer “Fora FCH!” - duplicou a

BR-381 de Belo Horizonte a São Paulo, num percurso de 600km; inaugurou as nove
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últimas  estações  do metrô  em  Belo  Horizonte.  Depois  disso  não aconteceu  mais

nada.

Mas queria, na verdade, aproveitar V. Exa. nesta tribuna e fazer uma homenagem

aos  nossos  agentes  de  segurança  penitenciários  que  estão  aqui.  Estão  todos

servindo  ao  Estado  de  Minas  Gerais  nas  penitenciárias.  Aproveito,  também,  a

presença de um conhecedor profundo do assunto, que é o deputado Ivair Nogueira,

vice-presidente da Assembleia Legislativa, que foi relator do sistema penitenciário, um

dos  autores  da  lei  que determinou que os presos deveriam  ser  guardados  pelos

agentes  penitenciários;  a  presença  do  deputado  Durval  Ângelo,  presidente  da

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa bem como a presença do

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro; do líder do PT nesta

Casa, da oposição, para chamar a atenção para o projeto para o qual os agentes

estão buscando o nosso apoio.

Líder  Paulo Guedes,  os agentes querem ter  o direito  de ter  uma arma para se

defender. Acompanhamos recentemente como as coisas estão em relação ao crime

organizado. O PCC... Há todo momento o deputado Durval Ângelo tem de me lembrar

o significado dessa sigla, pois me esqueço e tenho de recorrer a ele. O que significa a

sigla, deputado Durval Ângelo?

Estão  vendo  como  eles  fazem?  O  PCC,  de  dentro  de  muitas  penitenciárias,

comanda o crime aqui fora, líder Bechir.

Não é possível, deputados Paulo Guedes, Durval Ângelo, presidente Dinis, adiar

isso mais. O mínimo que podemos fazer por esses homens e essas mulheres é dar-

lhes uma arma para se defender. Sabemos que eles enfrentam o crime organizado,

mas esse é o mínimo que podemos fazer. O deputado Durval Ângelo, na verdade, é o

titular disso, pois se trata de defesa dos direitos humanos, com a qual ele é muito

rigoroso.

Eles têm de ter armas para se defenderem. Não podemos negar isso a eles, que

estão dia e noite nas nossas penitenciárias e depois deixam a guarda dos presos e

vão para as ruas sem nenhuma segurança. Presidente Dinis Pinheiro, queria atenção

de V. Exa., que nos comanda. Quero pedir a ele, que é sensível a isso, para que

tenhamos, o mais rápido possível, a possibilidade de votarmos e darmos aos agentes
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a  condição  de  se  defenderem  nas  ruas.  O  crime  se  organizou.  De  dentro  das

penitenciárias  determinam  mortes  de  agentes  penitenciários.  Precisamos  dar  o

mínimo a eles: a segurança. Quero pedir  a um dos líderes do governo,  deputado

Duarte  Bechir,  ao  líder  da  oposição,  deputado  Paulo  Guedes,  ao  presidente  da

Comissão de Direitos Humanos e ao presidente da Assembleia para que possamos

dar  isso  aos  nossos  agentes.  Muito  obrigado.  Desculpem-me por  ter  alongado  a

minha fala.

O deputado Duarte Bechir - Presidente, tive menos de 13 minutos, mas peço a V.

Exa. para concluir. Os deputados Célio, Doutor Wilson Batista, Luiz e Paulo pediram

aparte, mas peço a V. Exa. que eu possa concluir. V. Exa. tem sido consciente com os

demais, assim peço para concluir a minha fala.

Peço desculpas aos aparteantes, mas não há como passar a palavra. Presidente,

prefiro concluir dizendo que a nossa ida a Pernambuco, à cidade de Goiana, é para

conhecer  o  empreendimento  da  Fiat,  para  conhecer  os  empregos  gerados  em

Pernambuco, para confirmamos o golpe covarde e rasteiro que foi dado aos mineiros

no final de dezembro de 2010.

Outro golpe rasteiro foi dado pela atual presidenta, que pediu à sua base aliada

para votar contra a emenda do senador Aécio Neves, que estendia ao Jequitinhonha,

Mucuri e Norte de Minas os efeitos da medida provisória, exclusivos a Pernambuco,

que também foi derrotada. Iremos a Pernambuco. Mostraremos aos mineiros quem

realmente é mineiro. Minas tem de nascer no seu coração, não basta ter nascido aqui

e ir embora para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente.

* - 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.

O deputado Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  palavra  pelo  art.  164 do
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Regimento Interno.

O presidente -  Com a palavra,  pelo  art.  164  do Regimento Interno,  o deputado

Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Quero dizer ao deputado Duarte Bechir que é uma

falta de argumento muito grande -  a visão de V.  Exa.  é a mesma do Aécio e do

Anastasia - quando vem falar aqui que o presidente Lula deixou de prestigiar Minas

Gerais. Isso é uma conversa para boi dormir, como diz o deputado Sávio Souza Cruz.

E por que é uma conversa para boi dormir? Por vários motivos que vou falar agora.

Isso é a cara do PSDB: governar para os ricos em detrimento dos pobres. É assim

que o governo do PSDB faz com o Norte de Minas e com o Vale do Jequitinhonha.

Deputado André Quintão, eles ainda têm coragem de criticar o presidente Lula por ter

levado uma fábrica para o Nordeste. Será que somente São Paulo, Rio Grande do

Sul e Minas Gerais podem ter uma fábrica da Fiat? Minas já tem a maior fábrica da

Fiat do País. E no mesmo momento em que deu os incentivos para levar a fábrica

para Pernambuco, ele dobrou os investimentos da Fiat em Minas, que não perdeu

nada.

Isso é política antiga de ser contra o desenvolvimento dos outros. Aqui existe a

fábrica da Fiat. Sou a favor de que todos os estados se desenvolvam. Precisamos de

um país desenvolvido.

Temos  de  acabar  com  a  ideia  de  que  nordestino  só  serve  para  ser  pedreiro,

cortador de cana, colhedor de laranja ou para fazer trabalho braçal em São Paulo; de

que quem nasce no Norte de Minas tem de subir em um pau de arara para cortar

cana no Triângulo; de que quem nasce no Vale do Jequitinhonha tem de colher café

no Sul de Minas. Essa visão antiga, do PSDB, tem de acabar! O País tem de ser para

todos!

Aliás, quero parabenizar o presidente Lula pela iniciativa de redistribuir renda no

País e dar oportunidade àqueles que nunca puderam ter nada. Graças a Deus, o

Nordeste  melhorou.  Graças  a  Deus,  vencemos  a  fome e  tiramos  40  milhões  de

pessoas  da  linha  da  miséria,  deputado  Duarte  Bechir.  Criamos  22  milhões  de

empregos com carteira assinada, porque Lula teve a coragem de quebrar esse eixo e

levar  desenvolvimento  para  os  quatro  cantos  do  País.  Eu  gostaria  que todos  os
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estados tivessem uma fábrica da Fiat, da Ford, da Volkswagen ou de outra empresa,

de modo que não ficasse tudo em São Paulo. Da mesma forma, gostaria  que as

fábricas que viessem para Minas Gerais se instalassem no Norte de Minas ou no Vale

Jequitinhonha, em vez de ficarem todas na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

como acontece hoje, o que atrai para cá os grandes problemas. A distribuição de

renda é necessária, e hoje, graças a Deus, as pessoas estão deixando os grandes

centros  e  voltando para  o  Nordeste,  voltando para  o  Norte  de  Minas,  porque as

políticas sociais do governo estão permitindo que municípios que nunca tinham tido

qualquer benefício voltem a crescer, com a geração de emprego e renda. Em Manga,

por exemplo, foram gerados, só neste ano, 800 empregos com carteira assinada, em

função das obras da rede de esgoto e da escola técnica, do governo federal. Todos os

municípios  estão  recebendo  máquinas  -  patrol,  pá  carregadeira,  caçamba,  etc.  -,

gerando empregos e oportunidades.

É contra isso que o PSDB fala: contra a distribuição de renda. Porque são mestres

em concentrar, como fez aqui na semana passada o governador, ao vetar o ICMS

Ecológico, que redistribui recursos do ICMS para os municípios que preservam. O

governador preferiu que o ICMS ficasse aqui, na mãos de poucos, dos ricos e dos

poluidores do Triângulo Mineiro, que desmataram tudo e não deixaram sobrar nada.

Somos nós que pagamos a conta! Somos o pulmão de Minas; temos a mata seca, em

que  é  proibido  tocar  -  não  podemos  gerar  emprego,  não  podemos  plantar,  não

podemos fazer -, mas até o ICMS que Janaúba, Diamantina e todo o Norte de Minas

iam  receber,  deputado  Luiz  Henrique,  o  governador  vetou,  porque  ficou  com  os

poluidores. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Ocupei a tribuna desta Casa mais uma vez, presidente,

com o intento exclusivo de defender os interesses de Minas Gerais e do nosso povo

mineiro. Aquela tribuna foi usada por mim, mais uma vez, presidente, para defender a

geração de emprego e renda em Minas Gerais. Aquela tribuna, caro presidente, foi

usada, mais uma vez, tão somente para mostrar a verdade dos fatos. E a verdade é

que buscaremos, em Pernambuco, os empregos, os investimentos e as receitas que
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seriam de Minas Gerais, presidente Ivair Nogueira.

Em  nenhum  momento,  presidente,  fiz  uso  da  palavra  para  ofender  a  qualquer

membro desta Casa. Disse uma verdade que talvez tenha doído lá em Brasília ou lá

no Rio Grande do Sul,  onde ela mora. Em algum dos dois lugares, o meu recado

pode ter chegado imediatamente. Disse que, para ser mineiro, não basta tão somente

nascer na terra abençoada de Minas Gerais, porque é preciso que a grandeza de

Minas  nasça  no  coração  de  todos  nós,  homens  públicos;  é  preciso  que  a

determinação e a coragem dos mineiros nasçam em nossas consciências. A nossa

Polícia Militar é das mais consagradas do Brasil, a despeito de vermos aqui a Polícia

Civil e os agentes penitenciários.

Meu caro presidente, nascer em Minas Gerais é privilégio. Respeito todo o meu

Brasil, respeito todas as demais unidades, mas nascer em Minas Gerais é privilégio.

Aqui  se  respira  liberdade.  Aqui  nasceram  as  principais  revoluções.  Demos  os

principais homens ao Brasil. E não podia, presidente deputado Ivair, no dia de hoje,

deixar de apresentar aqui, doa a quem doer, que fomos apunhalados pelo governo

federal. A retirada da Fiat de Belo Horizonte e de Betim foi um golpe baixo contra

Minas Gerais e contra os mineiros. Irei a Pernambuco, irei por minha conta, com meu

gasto - com muito prazer -, mas irei para buscar a verdade. Minas precisa conhecer

essa verdade.

Presidente Ivair, está aqui publicado: “Juiz de Fora perde nova fábrica da Mercedes

para  São  Paulo”.  Após  reunião  com  quem? Com  Dilma,  no  Planalto.  Montadora

anunciou que não mais vai produzir os veículos em Minas Gerais, em Juiz de Fora.

Está  aí,  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  outro  golpe  baixo  do  governo

federal  contra  Minas  Gerais.  Falsa  mineira!  Nascer  aqui  é  privilégio,  mas tem de

honrar o sangue dos mineiros, a coragem dos mineiros, o trabalho dos mineiros. O

Brasil nos conhece pela garra, pela determinação, pela nossa capacidade de agir, de

representar e de lutar. Já demos, presidente deputado Ivair, importantes contribuições

ao Brasil. JK foi a nossa grande expressão política de um Brasil novo, 40 anos em 4,

50 anos em 5. Perdemos Tancredo Neves num momento em que Minas Gerais dava

ao Brasil, mais uma vez, um estadista de qualidade, de força, de coragem e de poder

de unir, Sr. Presidente. Já demos ao Brasil várias expressões e tenho certeza de que
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ainda  está  reservado  um  novo  capítulo  para  que  o  mineiro  chegue  a  Brasília,

reescreva  a  história  deste  país,  respeitando  os  municípios  e  as  unidades  da

Federação, tratando a todos com igualdade. Não com crueldade, não com traição,

conforme Minas hoje é tratada por esse governo federal.

Doa a quem doer, nós, de Minas, não vamos nos calar. Vou a Pernambuco, por

minha  conta,  mostrar  para  Minas  Gerais  aquilo  que  nos  foi  tirado.  Apesar  da

contribuição que damos para o Brasil, não somos respeitados pelo governo federal.

Muito obrigado, presidente.

Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para,

no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudo sobre a Justiça Militar Estadual, Abordando

Temas como Organização, Competência, Recursos Humanos, Volume de Trabalho,

Remuneração, Eficiência, Papel Social,  Impacto de Suas Ações e Necessidade ou

Conveniência de Sua Manutenção,  doravante  denominada “Comissão Especial do

Tribunal de Justiça Militar”: Pelo BTR: efetivos - deputados Célio Moreira e Lafayette

de Andrada; suplentes - deputado João Leite e deputada Luzia Ferreira; pelo BMSC:

efetivo - deputado Durval Ângelo; suplente - deputado Adalclever Lopes; pelo BAM:

efetivo - deputado Romel Anízio; suplente - deputado Tiago Ulisses; pelo PDT: efetivo

- deputado Sargento Rodrigues; suplente -  deputado Carlos Pimenta.  Designo. Às

Comissões.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.998 a 6.000 e 6.002

a 6.004/2013, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.001/2013,  da Comissão de

Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária,

em 22/10/2013,  do  Projeto de Lei  nº  4.478/2013,  do  deputado Dilzon  Melo,  e  do

Requerimento  nº  5.908/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio;  de  Assuntos  Municipais  -

aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 15/10/2013, dos Requerimentos nºs 5.688,
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5.829 e 5.830/2013, do deputado Bosco, 5.706/2013, do deputado Pompílio Canavez,

5.753/2013, do deputado Duarte Bechir, e 5.860/2013, do deputado Fábio Cherem; de

Cultura - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 23/10/2013, do Requerimento nº

5.907/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  24ª  Reunião

Ordinária,  em 23/10/2013,  dos Requerimentos nºs 5.904/2013,  do deputado Sávio

Souza Cruz,  e 5.911/2013,  do deputado Cabo Júlio  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelo

deputado Sávio Souza Cruz - indicando o deputado Vanderlei Miranda para membro

efetivo da Comissão de Administração Pública (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado Cabo Júlio em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 4.304/2013 (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  1.826/2007,

2.867/2008 e  3.996/2009 (À promulgação.)  e do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012 e dos Projetos de Lei nºs 3.879, 4.260, 4.353 e 4.354/2013 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da CPI da Telefonia em que solicita a prorrogação de

seu prazo de funcionamento por 60 dias. Em votação, o requerimento. As deputadas

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

Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Extraordinária das Águas em que solicita ao diretor do

Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS - providências para enviar aos comitês

mineiros de bacia do Rio Doce, num período de 90 dias de previsibilidade, os dados

relativos à operação dos reservatórios dessa bacia, a fim de que os comitês tenham

tempo de se articular  com as empresas de saneamento e defesa civil  e tomar as

providencias necessárias. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente da

Autopista Fernão Dias providências para instalação de redutores de velocidade ou
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implantação de via de mão única no trecho compreendido entre o Km 501 em Betim

até a trincheira que faz a ligação com o Município de Mário Campos. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente da

Autopista Fernão Dias providências para instalação de placas indicativas para acesso

aos  Municípios  de  Santana da Vargem, Três Pontas,  Varginha,  Boa Esperança e

Campos Gerais, na Rodovia BR-381, através da saída para a Rodovia BR-265, em

direção a Nepomuceno e Coqueiral. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente da

Autopista Fernão Dias informações sobre as intervenções, previstas e em execução,

na Rodovia BR-381. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente da

Autopista  Fernão  Dias  providências  para  instalação  de  uma  passarela  nas

proximidades  da Vila  Santa  Terezinha,  no  Município  de  Itatiaiuçu.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao diretor-presidente da

empresa Consol-Espa providências para que sejam incluídos no lote nº 1 do projeto

executivo elaborado para a BR-367 os trechos não asfaltados e as pontes entre os

Municípios de Jequitinhonha e Jacinto. Em votação, o requerimento. As deputadas e

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao diretor-presidente da

empresa Consol-Espa 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 do

Município de Salto da Divisa, de forma a viabilizar a implantação do Projeto Museu do

Percurso. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente do

Dnit informações acerca do andamento do projeto executivo de asfaltamento da BR-

367, tendo em vista que há trechos ainda sem asfalto. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente do

Dnit informações detalhadas sobre a licitação ou a alocação de recursos referentes

ao Projeto Crema 2. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente do

Dnit  informações  detalhadas  sobre  o  cronograma  de  execução  das  obras  e  a

prestação de contas do convênio 497.166, firmado entre o Dnit e o DER-MG, no valor

de R$60.000.000,00, publicado no Diário Oficial da União em 5/7/2002. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao superintendente da

Ferrovia Centro Atlântica - FCA - providências para viabilizar a transposição da linha

férrea, a instalação de cancelas e de pontos de manutenção e manobra, a retirada do

desvio, a indenização aos moradores prejudicados, a diminuição da velocidade, dos

apitos sonoros, do peso excessivo dos vagões e do acúmulo de sujeira às margens

da rodovia, bem como a doação dos imóveis pertencentes à antiga Rede Ferroviária

Federal Sociedade Anônima - RFFSA - para o Município de Carmo do Cajuru e a

regularização da dívida da FCA, decorrente da não instalação de passagens de nível.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Vivo

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia  celular  no

Distrito de São José do Pântano, na área rural do Município de Pouso Alegre. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Vivo

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia  celular  no

Distrito  de  Ponte  Segura,  do  Município  de  Senador  Amaral.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Oi

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia  celular  no

Bairro Campos do Raposo, localizado na zona rural do Município de Córrego do Bom

Jesus. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

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

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Oi

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma antena  de telefonia  celular  nos

Distritos de Corretinho, Taquaral, Farias e Sapucaia, no Município de Guanhães. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Oi

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia  celular  no

Distrito de Santa Maria do Baixio, no Município de São João do Oriente. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Tim

providências para instalar uma antena de telefonia celular no Distrito de Santa Maria

do Baixio,  no Município de São João do Oriente. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  solicita  à  empresa  Oi

Telecomunicações  providências  para  instalar  uma antena  de telefonia  celular  nos

Distritos de São Francisco e Marcela, na área rural do Município de Cachoeira do

Pajeú. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

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

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita ao presidente do



1948
____________________________________________________________________________

Crea  informações  sobre  a  situação  ambiental  do  empreendimento  Colina  dos

Inconfidentes, da Construtora Dharma Ltda., situada no Município de São João del-

Rei.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que o  aprovam

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

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita ao prefeito municipal

de  São João del-Rei  informações sobre a situação ambiental  do empreendimento

Colina dos Inconfidentes, da Construtora Dharma Ltda., situada naquele município.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao presidente da

Comissão de Direitos  Humanos  da OAB-MG providências  para  apurar  denúncias

sobre  violência  policial  relatadas  na  43ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Direitos Humanos desta Casa, conforme notas taquigráficas anexas. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao presidente do

Incra  informações  acerca  do  eventual  interesse  do  instituto  em  receber  terras

devolutas do Estado para fins de reforma agrária. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  o  envio  ao

presidente  da  Comissão  Nacional  de  Direitos  Humanos  do  Conselho  Federal  da

Ordem dos Advogados do Brasil e aos presidentes da Comissão de Direitos Humanos

da OAB e da Comissão da Verdade e do Memorial da Anistia Política da OAB-MG das

notas  taquigráficas  da  29ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

desta Casa e pedido de providências para que avaliem a pertinência de tomarem

medidas ou procederem aos encaminhamentos cabíveis em face das informações

contidas nas referidas notas, relativas a fatos novos que caracterizam como “atentado

político” o acidente que provocou a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek e

seu amigo e motorista Geraldo Ribeiro. Em votação, o requerimento. As deputadas e

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

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao

presidente do Conselho Regional de Minas Gerais do Serviço Social de Transporte -

Sest - e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - providências para

que seja incluída a temática da pessoa com deficiência nas capacitações realizadas

por aquela instituição para trabalhadores em transporte, de forma a prepará-los para

atender  às  especificidades  dos  usuários  com  deficiência.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  à

Associação de Assistência à Criança Deficiente de Uberlândia - AACD - informações

sobre o processo de habilitação da entidade para o credenciamento no programa de

digitalização de cadeira de rodas oferecido pelo SUS, que possibilita a adaptação da

cadeira às necessidades específicas de cada pessoa. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita ao Grupo

Sinal  a  substituição  da  expressão  “portador  de  necessidades  especiais”  pela

expressão  “pessoa  com  deficiência”  em  seu  material  publicitário.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao

presidente  da  BHtrans  informações  sobre  o  despreparo  e  o  treinamento  de

cobradores de ônibus para operação de plataformas elevatórias para pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita à BHTrans que

responda à referida comissão questionamentos formulados pelo Sr. Carlos Deladier

de  Melo  Teixeira  e  encaminhados  em  anexo.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita à administração do Shopping

Estação,  localizado na região de Venda Nova,  informações sobre o procedimento

adotado pelo shopping de solicitar, de forma não isonômica, de fazer a identificação

apenas  de  alguns  consumidores  para  a  entrada  no  estabelecimento,  conforme

matéria veiculada no jornal O Tempo do dia 10/9/2013. 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 Unimed esclarecimentos

sobre a transferência do plano de saúde Golden Cross para a Unimed Rio e o motivo

de muitas consultas dos clientes da Golden Cross terem sido desmarcadas após essa

transferência.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

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

Requerimento da deputada Rosângela Reis em que solicita que o Projeto de Lei nº

4.390/2013 seja distribuído à Comissão do Trabalho. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do deputado Anselmo José Domingos em que solicita à Prefeitura de

Belo Horizonte informações sobre o projeto executivo da obra da ponte que ligará as

Avenidas Haydée Abras Homssi e Senador Levindo Coelho, no Bairro Vale do Jatobá.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que solicita que o Projeto de Lei

nº 4.440/2013 seja distribuído à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 20

horas, e para a extraordinária também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais
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de convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às  10  horas,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  o  deputado

Celinho do  Sinttrocel,  membro  da  supracitada  Comissão.  O  presidente,  deputado

Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, da-á por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se

destina  a  discutir  as  condições  de  funcionamento  e  as  ações  do  Ministério  do

Trabalho e Emprego na região de Montes Claros e a discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Eliane Conceição Cunha Meira de Azevedo, gerente regional do Ministério do

Trabalho  e  Emprego  em  Montes  Claros,  e  os  Srs.  

Antônio da Costa Miranda, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores -

NCST;  Antônio  Roberto  Guedes,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Transportes  Rodoviários  de  Montes  Claros;  Cláudio  de  Jesus  Ferreira,  secretário

regional  da  Confederação Nacional  dos Trabalhadores  em Minas Gerais,  que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  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, 23 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às  14h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Rômulo

Veneroso,  Cabo  Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara

aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado Cabo

Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se  destina  a  debater  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de

pagamento de aposentados, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da comissão e acusa o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr.  David Falcão,  chefe da assessoria parlamentar do Banco Central  do

Brasil, informando a impossibilidade da participação de representante desse órgão

nesta reunião. E da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo do

dia  8/10/2013:  ofício  do  Sr.  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  Assessoria

Parlamentar do Ministério da Justiça. 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 1.504/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: deputado Lafayette de Andrada). 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 (2) em que solicita sejam encaminhadas aos convidados da 19ª

Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte as notas

taquigráficas dessa reunião; e seja encaminhado à Ouvidoria Geral do Estado pedido

de providências para incluir "educação financeira" como tema no programa Ouvidoria

e Cidadania, desenvolvido por esse órgão, em parceria com a Secretaria de Estado

de Educação, especialmente no projeto Ouvidor Jovem; da deputada Liza Prado e do

deputado Fred Costa em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  estabelecer  termo  de  ajustamento  de
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conduta - TAC - com todos os municípios mineiros para garantir a idosos e pessoas

com  deficiência  gratuidade  no  transporte  público  intermunicipal  no  Estado;  e  do

deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada reunião com convidados

da Comissão para debater a implantação de unidades regionais de Delegacias de

Defesa do Consumidor no Estado. Adiada a votação, a requerimento do deputado

Cabo  Júlio,  do  requerimento  do  deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  sejam

realizadas  audiências  públicas  da  Comissão,  nos  Municípios  de  Contagem,  São

Joaquim de Bicas  e  Ibirité,  para  debater  o  atendimento a  idosos  nos  transportes

coletivos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a

Sra.  Luzete  Rosa  Dutra  Costa,  coordenadora  do  núcleo  de  pagamentos,

representando o  secretário  de  Estado de Defesa Social;  e  os  Srs.  Wadson Timo

Abreu, diretor de pagamentos, benefícios e vantagens, representando o secretário de

Estado  de  Defesa  Social;  Lindolfo  Barbosa  de  Lima,  promotor  de  justiça  da  14ª

Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, representando o procurador-geral

de justiça do Estado de Minas Gerais; Ten.-Cel. Ronilson Edelvan de Sales Caldeira,

chefe do Centro de Administração de Pessoal, representando o comandante-geral da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Vicente  Ferreira  Guilherme,  chefe  da  Divisão  de

Fraudes,  representando  o  chefe  da  Polícia  Civil;  Robson  de  Souza  Bittencourt,

presidente  da  Federação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de  Minas  Gerais;  e

Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  coordenador  do  Procon  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a

presença da deputada Liza  Prado.  A presidência concede a palavra  ao deputado

Duilio  de  Castro,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. A deputada Liza Prado retira-se da reunião. O deputado Rômulo

Veneroso passa a condução dos trabalhos ao deputado Duilio de Castro e retira-se

da reunião.  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, 22 de outubro de 2013.
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Rômulo Veneroso, presidente - Cabo Júlio - Liza Prado.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa  (substituindo,  respectivamente,  os  deputados

Doutor Wilson Batista e Carlos Mosconi, ambos por indicação da liderança do BTR),

membros da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o presidente “ad

hoc”, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa

o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o deputado

mencionado  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nº  4.529/2013,  em  turno  único

(deputado Arlen Santiago).  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  4.383/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  os

deputados Arlen Santiago, Rômulo Viegas e Sebastião Costa e não se registrando

voto  contrário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  5.896/2013.

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: Carlos Mosconi, André Quintão e Zé

Maia, em que solicitam seja realizada reunião conjunta da comissão e das Comissões

de Participação Popular e Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater, em

audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2014,

no  âmbito  da  rede  de  Atenção  à  Saúde,  no  Município  de  Montes  Claros;  Luiz

Henrique em que solicita seja realizada audiência pública para debater a aplicação do

Projeto de Lei Complementar Federal n° 34/2013, aprovado no Senado Federal, que

torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de

internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e aos pacientes em regime
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de atendimento ou internação domiciliar,  e discutir  o Projeto de Lei Complementar

Federal  n°  86/2011,  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  que  autoriza  a

inclusão  dos  consultórios  de  serviços  odontológicos  no  Simples  Nacional.  Nesse

momento,  registra-se  a  presença  do  deputado  Carlos  Pimenta,  que  assume

regimentalmente a direção dos trabalhos. Ato contínuo, submetidos a votação, são

aprovados requerimentos dos deputados Célio Moreira em que solicita seja realizada

audiência  pública  conjunta  da  comissão  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, para debaterem a instalação de antenas de telefonia

celular e seus efeitos no meio ambiente e na saúde; Doutor Wilson Batista em que

solicita seja formulado pedido de providências à Secretaria de Estado de Saúde e à

Fundação Hemominas  solicitando estudos de viabilidade para  implantação de um

posto avançado de coleta de sangue no município de Jaíba; Arlen Santiago em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a falta de médicos especialistas

no Estado,  bem como o baixo número de vagas de residências  médicas;  Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja realizada audiência pública para debater a política

de controle do tabagismo; Carlos Mosconi (2) em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no

exercício de 2014, no âmbito da rede de Atenção à Saúde; e em que solicita seja

realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar Federal n°

321/2013,  que  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  apensado  ao  Projeto  de  Lei

Complementar  Federal  n°  123/2012,  e  propõe  alterar  dispositivos  da  Lei

Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3° do art. 198

da Constituição Federal,  para dispor  sobre os valores mínimos a serem aplicados

anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços

públicos de saúde; Carlos Pimenta em que solicita seja realizada audiência pública

para debater providências urgentes com relação ao risco de fechamento do Hospital

Nossa Senhora da Saúde, situado no Município de Diamantina, de suma importância

para  as  cidades  do  Vale  do  Jequitinhonha.  É  recebido  para  posterior  apreciação

requerimento da deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada reunião para

debater,  em  audiência  pública,  as  ações  de  fomento  às  práticas  integrativas  e

complementares de saúde exercidas pela Secretaria de Estado de Saúde. Cumprida
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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 outubro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Arlen  Santiago  -  Doutor  Wilson

Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.366/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Rômulo Viegas, visa declarar

de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do Campo das

Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa declarar de utilidade pública a Associação Regional

dos  Produtores  Associados  do  Campo  das  Vertentes,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de São João del-Rei.

Constituída para fins de estudo, coordenação, desenvolvimento, defesa, proteção e

representação da categoria econômica vinculada à atividade agrícola e pecuária, a

associação  tem  por  principal  finalidade  trabalhar  pelo  desenvolvimento  do  setor

agropecuário,  apoiando a  agricultura  familiar,  e  ainda defender  os  interesses  das

associações  de  produtores  rurais  a  ela  associadas,  inclusive  representando-as  e

tornando-se sua defensora e cooperadora ativa.

Tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido pela entidade em prol de um

segmento  que  nem  sempre  pode  contar  com  a  adequada  assistência  do  poder

público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
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pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.366/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.520/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar a denominação de Edifício Promotor de Justiça Sebastião Naves de

Resende Filho ao prédio destinado ao Ministério Público Estadual no Município de

Araguari.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.520/2013 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de  Resende  Filho  ao  prédio  destinado  ao

Ministério Público Estadual no Município de Araguari.

Filho  do  juiz  aposentado  Sebastião  Naves  de Resende,  o  homenageado  atuou

como promotor por 24 anos, sendo 23 deles à frente da Curadoria do Meio Ambiente.

Desempenhou com seriedade importante papel na resolução de diversos problemas,

como na preservação da nascente do Córrego Dâmasus, na conquista de melhorias

no tratamento de água em Araguari, na criação do aterro sanitário e em ação contra

irregularidades ambientais no distrito industrial.

Merece menção também seu apoio à realização de projetos educacionais e seu

trabalho na área eleitoral, em 2012.

O  homenageado  teve  influência  decisiva  na  construção  da  sede  do  Ministério

Público no Município de Araguari, erguido com recursos exclusivos do Estado, sem a
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necessidade de contrapartida da prefeitura. Contribuiu também para a construção da

sede do 4º Pelotão de Meio Ambiente.

Ao longo de sua carreira, Sebastião Naves Filho recebeu diversas homenagens e

cativou os colegas de profissão.

Tendo  em  vista  a  dedicação  e  seriedade  com  que  desenvolveu  suas  diversas

atividades, consideramos meritória a intenção de dar seu nome ao imóvel destinado

ao Ministério Público do Estado situado no Município de Araguari.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.520/2013,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.774/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.774/2013, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana do Vale do  Aço,  com sede no Município  de  Coronel  Fabriciano,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.774/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.
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Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.879/2013, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, que

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, foi aprovado no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Cria  cargos nos quadros de  pessoal  da Secretaria  do Tribunal  de  Justiça e  da

Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento Efetivo da Justiça de

Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de

2000:

I - cem cargos de Oficial Judiciário;

II - mil e cem cargos de Oficial de Apoio Judicial.

§ 1º - O provimento dos cargos previstos no caput dar-se-á na classe inicial de cada

carreira.

§ 2º - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a especialidade e a

lotação dos cargos previstos no caput, na forma do art. 250 da Lei Complementar nº

59, de 18 de janeiro de 2001.

Art.  2º  -  Ficam  transformados  em  Assessor  Jurídico  II,  PJ-77,  de  recrutamento

limitado,  código  de grupo TJ-DAS-04,  código  dos  cargos  AJ-L31 a  AJ-L35,  cinco

cargos de Gerente,  PJ-77,  de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05,

código dos cargos GE-L38, GE-L39, GE-L40, GE-L41 e GE-L42, constantes no item

II.1 do Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.
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Art.  3º  -  Ficam criados,  no  Quadro de  Cargos  de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de

2007:

I - um cargo de Diretor Executivo, PJ-85, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-DAS-01, código do cargo DE-L8;

II - um cargo de Assessor Jurídico da 3ª-Vice-Presidência, PJ-85, de recrutamento

limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AG-L1;

III - um cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85, de recrutamento amplo,

código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AI-A1;

IV - dois cargos de Assessor Técnico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AT-L18 e AT-L19;

V - dois cargos de Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L36 e AJ-L37;

VI - dois cargos de Gerente, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05, código dos cargos GE-L38 e GE-L39;

VII - sete cargos de Coordenador de Área, PJ-69, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-CAI-01, código dos cargos CA-L89 a CA-L95.

Parágrafo único -  O Tribunal  de Justiça,  no prazo de noventa dias contados da

publicação desta lei,  fará a lotação dos cargos de que trata este artigo,  mediante

resolução.

Art. 4º - Em decorrência do disposto nos arts. 2º e 3º, os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações constantes no Anexo

desta lei.

Art. 5º - O provimento dos cargos de que trata esta lei fica condicionado:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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ANEXO

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

* - O Quadro de Cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

foi publicado no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

* - O Quadro de Cargos do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-

CAI) foi publicado no Diário do Legislativo, de 25.10.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.125/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.125/2013,  de  autoria  do  deputado  Fábio  Cherem,  que

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

no Município de Lassance, 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° 4.125/2013

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

sede no Município de Lassance.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bela Vista, com sede no Município de Lassance.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.204/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.204/2013, de autoria do deputado  Alencar da Silveira Jr.,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Maria  do  Carmo,  com  sede  no

Município de Ubá, 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° 4.204/2013

Declara de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com sede no Município

de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com

sede no Município de Ubá.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.261/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.261/2013, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Penedo e Adjacências -

ACP -,  com sede no Município de Itamarandiba,  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° 4.261/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Penedo e Adjacências -

ACP -, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Penedo e

Adjacências - ACP -, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.263/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.263/2013, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ponte

Santana - APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba, 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° 4.263/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Ponte Santana - APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Ponte Santana - APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.308/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.308/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara

de utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista, com sede no

Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.308/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista,

com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro

Boa Vista, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.310/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.310/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Ciência  e  Cultura  de  Nova  Lima,  com  sede  no

Município de Nova Lima, 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° 4.310/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ciência e Cultura de Nova Lima, com
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sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ciência e Cultura de Nova

Lima, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.313/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.313/2013, de autoria do deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no

Município de Araxá, 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° 4.313/2013

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Allan Kardec

Paz e Amor, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.332/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.332/2013, de autoria do deputado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e Fé - Asafe -, com sede no

Município de Governador Valadares, 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° 4.332/2013

Declara de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e Fé - Asafe -,

com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor

e Fé - Asafe -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.340/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.340/2013, de autoria do deputado Bosco, que altera a Lei n°

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, foi aprovado em turno

único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.340/2013

Dá nova redação ao art.  1° da Lei n° 11.685, de 16 de dezembro de 1994,  que

declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 11.685, de 16 de dezembro de 1994, passa a vigorar
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com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Recanto do Idoso de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Araxá.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 11.685, de 1994, passa a ser: “Declara de utilidade

pública  a  entidade  Recanto  do  Idoso  de  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no

Município de Araxá.”.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.347/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.347/2013, de autoria do deputado Romel Anízio, que dá a

denominação de Hemonúcleo Dr. Tufi Nicolau Tahan ao hemonúcleo localizado no

Município de Ituiutaba, 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° 4.347/2013

Dá denominação ao hemonúcleo localizado no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado  Hemonúcleo  Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan  o  hemonúcleo

localizado no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.348/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.348/2013,  de autoria  do deputado  Duílio de Castro, que

declara de utilidade pública a Associação Artística e Assistencial Glenda Linhares - AGL
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-, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.348/2013

Declara de utilidade pública a Associação Artística e Assistencial Glenda Linhares -

AGL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Artística e Assistencial

Glenda Linhares - AGL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.355/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.355/2013, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública o Capítulo Areias Brancas de Formiga n° 406 - Ordem

Demolay, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.355/2013

Declara de utilidade pública a entidade Capítulo Areias Brancas de Formiga n° 406

da Ordem DeMolay, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Capítulo Areias Brancas de

Formiga n° 406 da Ordem DeMolay, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.359/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.359/2013,  de  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Residencial Visão, com

sede no Município de Lagoa Santa, 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° 4.359/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Residencial Visão,

com sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Residencial Visão, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.377/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.377/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais  dos Ferreiras,  com sede no

Município de Capela Nova, 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
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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° 4.377/2013

Declara de utilidade pública a  Associação Comunitária  e do Produtor  Rural  dos

Ferreiras, com sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural dos Ferreiras, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.382/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.382/2013,  de  autoria  da  deputada  Luzia  Ferreira, que

declara de utilidade pública o Projeto Espaço Vivo, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.382/2013

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Espaço Vivo, 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 Projeto Espaço Vivo, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.385/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.385/2013, de autoria do deputado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública o Centro Comunitário Integração UDR, com sede no Município de

Nanuque, 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° 4.385/2013

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Integração do Bairro UDR, com

sede no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Integração do

Bairro UDR, com sede no Município de Nanuque.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.388/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.388/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  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° 4.388/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de
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Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Neusa  Pimentel  Barbosa  a  escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Zita da Silva Neiva, s/n°,  quadra 19,

Bairro Prado, no Município de Paracatu.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.409/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.409/2013, de autoria do deputado  Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Casa da União - Núcleo Divinópolis,

com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.409/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Beneficente  Casa  da  União  -  Núcleo

Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Beneficente Casa da União

- Núcleo Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.422/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.422/2013,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Ambiental  e  Desportiva
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Pinheirense - Ascad -, com sede no Município de João Pinheiro, foi  aprovado em

turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.422/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Ambiental  e  Desportiva

Pinheirense - Ascad -, com sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Cultural,  Ambiental  e

Desportiva Pinheirense - Ascad -, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.445/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.445/2013,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Mosconi, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores de Serrote,

com sede no Município de Lambari, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.445/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores do Serrote,

com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e
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Agricultores do Serrote, com sede no Município de Lambari.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.447/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.447/2013, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara

de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  a  Portadores  de  Câncer,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.447/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio a Portadores de Câncer, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio a Portadores de

Câncer, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.450/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.450/2013,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das

Indústrias - ACMBI -, com sede no Município de Bom Sucesso, 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° 4.450/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das

Indústrias - ACMBI -, com sede no Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores  do  Bairro  das  Indústrias  -  ACMBI  -,  com  sede  no  Município  de  Bom

Sucesso.

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.464/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.464/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social e Cultural - Abasc

-, com sede no Município de Belo Oriente, 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 4.464/2013

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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social

e Cultural - Abasc -, com sede no Município de Belo Oriente.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Sebastião Costa, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.537/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.537/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, nos termos

do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.537/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da

Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 507/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.539/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.539/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de indústria de
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medicamentos, nos termos do art.  225-A da Lei  n°  6.763,  de 26 de dezembro de

1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.539/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

medicamentos, nos termos do art.  225-A da Lei  n°  6.763,  de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do

setor de indústria de medicamentos, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem n° 510/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Duarte Bechir

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

Correspondência:  Mensagem  nº  550/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

4.637/2013),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.638  a  4.645/2013  -

Requerimentos  nºs  6.005  a  6.025/2013  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Política  Agropecuária  -  Registro  de

Presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Rômulo  Viegas,  Antônio

Carlos Arantes, João Leite, André Quintão e Fred Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência

-  Leitura de Comunicações -  Questão de Ordem - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

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

Bonifácio  Mourão -  Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada -  Leonardo Moreira - Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h5min, 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

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado André Quintão, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 550/2013*

Belo Horizonte, 24 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 Escola Estadual Julião Mendes Ferreira à

escola estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua João Martins, Vila

Nova dos Poções, no Município de Janaúba.

O projeto encaminhado está em plena conformidade com os requisitos da Lei nº

13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado Escolar que pretende

homenagear Julião Mendes Ferreira, que prestou relevantes serviços no setor social

e educacional, tornando-se uma referência expressiva naquela comunidade.

Ressalto que não há, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio do

Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme Exposição de

Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual
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Julião Mendes Ferreira, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio situada na rua João Martins, Vila Nova dos Poções, município

de Janaúba.

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

Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  que,  em  reunião  realizada  no  dia

12/07/2013, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do

nome Escola Estadual Julião Mendes Ferreira, de ensino fundamental e médio, para

denominação da referida unidade de ensino.

JULIÃO MENDES FERREIRA, natural de Porteirinha, prestou relevantes serviços

no setor social e educacional, tornando-se uma referência expressiva na comunidade.

O homenageado nasceu em 05 de outubro de 1904 e faleceu em 07 de maio de

1990.

Cumpre  registrar  que,  no  município  de  Janaúba,  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, 17 de setembro de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.637/2013

Dá denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  no

Município de Janaúba.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Julião Mendes Ferreira a escola estadual

de ensino fundamental e médio situada na Rua João Martins, Vila Nova dos Poções,

no Município de Janaúba.

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

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Ademar de Brito, chefe da Agência da Receita Federal em Passos, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.648/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, deputado federal (2), prestando informações relativas

aos  Requerimentos  n°s  5.380/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e

5.477/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.056/2013, da Comissão da Pessoa com

Deficiência.

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.932/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.476/2013, da deputada Liza Prado.

Do Sr. Eros Biondini, secretário de Esportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.560/2013, da deputada Liza Prado.

Do Sr. José Aparecido Gomes Rodrigues, coordenador regional das Promotorias de

Justiça  da  Infância,  da  Juventude e  da  Educação  do  Norte  de  Minas,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.620/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário de Casa Civil em exercício (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.697/2013, da Comissão de

Segurança Pública, e 4.882/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

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. Márcio Kakumoto, promotor de justiça, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.619/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.297/2013, da Comissão de Participação Popular.
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Da Sra.  Maria  Elizabeth Vitral  Amaro,  defensora pública,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.394/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Marina  Gomes  de  Carvalho  Pinto,  defensora  pública,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.666/2013, da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretario  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.476/2013, da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Valmar  Gonçalves  de  Sousa,  superintendente  regional  do  Trabalho  e

Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.655/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.638/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de

Além Paraíba - Acrap -, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Recicláveis de Além Paraíba - Acrap -, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Além Paraíba -

Acrap -, com sede no Município de Além Paraíba, é entidade filantrópica sem fins

lucrativos.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.639/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade  Maravilha  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Maravilha de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação Beneficente Idade Maravilha de Delfinópolis, com sede

no Município de Delfinópolis é entidade filantrópica sem fins lucrativos.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.640/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santa  Vitória  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 Santa Vitória o

imóvel  com  área  de  48.067m²  (quarenta  e  oito  mil  e  sessenta  e  sete  metros

quadrados),  situado  entre  a  Rua  Afonso  Uchôa  e  Avenidas  Eixo  Monumental  e

Contorno, nessa cidade, cadastrado sob o nº SO.01.01.C-2.01.01.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um

centro administrativo.

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, 24 de outubro de 2013.

Zé Maia

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,
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que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao

Município de Santa Vitória.

A importância da doação do referido bem ao Município de Santa Vitória se deve a

que  o  imóvel  que  se  especifica  é  essencial  para  construção  de  um  centro

administrativo,  por  ter  todas  as  características  necessárias  à  implantação  desse

projeto. Além disso, os prédios existentes não estão sendo suficientes para abrigar os

órgãos  municipais.  Assim,  torna-se  de suma importância  que  Santa  Vitória  possa

assumir definitivamente a responsabilidade do bem público, para atender aos anseios

dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 4.641/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília - Assecruz -, com

sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assecruz - , com sede no Município de Cruzília.

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Associação  Ecológica  de  Cruzília  -  Assecruz  -,  com  sede  no

Município  de  Cruzília,  é  uma sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

finalidade agregar os catadores e recicladores de lixo da cidade de Cruzília, para que,

em conjunto, viabilizem a atividade de reciclagem e aproveitamento do lixo urbano

através do aprimoramento técnico e da diversificação de produtos.

Por  cumprir  a  referida  associação  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de

utilidade pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.642/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Nova

Esperança, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Nova Esperança, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no

Município de Piumhi,  é uma entidade civil  sem fins lucrativos que tem entre suas

finalidades precípuas elaborar e executar programas e campanhas para melhorar a

qualidade de vida de seus associados, defendendo-os e organizando-os, bem como

desenvolver trabalho social junto aos idosos, adultos, jovens, crianças e adolescentes

do referido bairro.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

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 4.643/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esporte  Clube  Canaã,  com  sede  no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esporte Clube Canaã,

com sede no Município de Varginha.



1987
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública Associação

Esporte Clube Canaã, com sede no Município de Varginha. Em pleno funcionamento

desde  sua  fundação,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração

indeterminada.

A entidade tem como finalidade, entre outras, promover a cultura física e a prática

de esportes amadores em benefício de seus associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.644/2013

Dispõe sobre os contratos consumeristas realizados por meio da rede mundial de

computadores no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas sediadas no Estado que ofereçam serviços ou produtos por

meio  da  rede  mundial  de  computadores  deverão  possibilitar  ao  consumidor  a

desistência do contrato pelo mesmo meio.

Art. 2º - A desistência não poderá onerar o consumidor caso seja realizada no prazo

previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.  3º  -  As  empresas  deverão  fornecer  endereço  físico,  número  de  inscrição

estadual, número de registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas e telefone

fixo para contato no mesmo endereço digital em que for feita a oferta e a contratação

dos produtos e serviços.

Parágrafo  único  -  As  empresas  deverão  fornecer  número  de  contato  telefônico

gratuito e informar o horário de atendimento.
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Art.  4º  -  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  o  estabelecimento  às  seguintes

penas:

I - multa;

II - proibição de comercialização do produto ou do serviço no Estado.

§  1º  -  A pena  de  multa  será  fixada  entre  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  e  R$

50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  consoante  o  grau  de  gravidade  da  conduta  e  a

reiteração do fato.

§  2º  -  Os  valores  indicados  no  parágrafo  1º  deste  artigo  serão  atualizados

anualmente  com base na correção inflacionária  correspondente ao período ou na

forma da regulamentação desta lei.

§ 3º - As penas poderão ser aplicadas cumulativamente e de forma cautelar, antes

ou no curso do procedimento administrativo.

§  4º  -  A pena  de  proibição  da  comercialização  do  produto  ou  do  serviço  será

aplicada  em  caso  de  reincidência,  após  prévia  notificação  para  que  a  empresa

regularize a situação.

§ 5º - A pena de proibição da comercialização poderá ser revista em caso de ajuste

da oferta do produto  ou do serviço às  previsões desta lei  e  de cumprimento das

obrigações impostas pela autoridade administrativa, consoante regulamentação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  País  vive  um  momento  de  incertezas  e  lacunas  jurídicas,  e  o

Judiciário vem sendo constantemente acionado para regulamentar determinações e

ações que seriam de encargo dos Poderes Legislativo e Executivo.

A Constituição Federal  atribui  competência  concorrente aos estados,  ao  Distrito

Federal  e  à  União  para  dispor  sobre  produção  e  consumo  (art.  24,  V)  e

responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24,VIII).

A propositura da regulamentação especial para o comércio, quando fundamentada

em relevante clamor social, não encontra impedimento constitucional, uma vez que a
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matéria passa a ter natureza de direito fundamental, como extensão das normas de

proteção  ao  consumidor,  segundo  os  arts.  5º,  XXXII,  e  170,  V,  da  Constituição

Federal.

Nesse diapasão, com muita propriedade se ateve o professor Pedro Estevam Alves

Pinto Serrano, em O Desvio de Poder na Função Legislativa, in verbis:

“O legislador, para agir, não carece de autorização especial da Constituição para

produção  de  leis.  Já  o  administrador  só  age  quando  autorizado  explícita  ou

implicitamente em lei. O Poder Legislativo seria assim titular de competência geral

'nata e natural' para o exercício da função legislativa, não necessitando encontrar na

Constituição fundamento positivo para sua conduta.  Sua margem de liberdade de

decisão e atuação seria, portanto, mais ampla, tendo natureza de vinculação material

heterônoma qualitativamente inferior em relação à Administração.”

A competência, por ser concorrente, e a matéria, por não estar regulamentada pela

legislação federal, permitem ao Estado adotar integralmente a forma de controle da

contração por meio da rede mundial de computadores.

A matéria central do projeto é de natureza consumerista e encontra fundamento

legislativo no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever

dos  fornecedores  de  assegurar  informações  corretas,  claras  e  precisas  sobre  os

produtos e os serviços.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.118/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.645/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  instituições  bancárias  e  equivalentes

localizadas  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  manterem  profissionais  de

segurança  nas  áreas  dos  caixas  eletrônicos  de  suas  agências  ou  serviços  de

autoatendimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam obrigadas as instituições bancárias e equivalentes localizadas no

âmbito do Estado de Minas Gerais a manter profissional de segurança nas áreas dos

caixas eletrônicos ou serviços de autoatendimento de suas agências, no período das
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6 às 22 horas, todos os dias da semana.

Art.  2º  -  Aos  infratores  do  disposto  nesta  lei  serão  aplicadas,  pela  ordem,  as

seguintes penalidades:

I - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II - multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de reincidência;

III - cassação do alvará do estabelecimento.

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O objetivo do presente projeto de lei é obrigar as instituições bancárias

e  equivalentes  localizadas  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  a  manterem

profissionais  de segurança nas áreas dos caixas eletrônicos de suas agências ou

serviços de autoatendimento.

Essa  importante  medida  de  segurança  está  sendo  implantada  em  Manaus,  no

Amazonas, e encontra-se em tramitação em outros estados. Entendemos que essa

seja uma medida importante para a garantia da segurança da população na hora de

realizar as suas transações financeiras.

Portanto, por se tratar de uma medida de grande relevância social, peço apoio aos

meus ilustres pares para a aprovação do projeto de lei em tela.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.740/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  6.005/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  mineira  Neusa  Reis,  pelo  recorde  brasileiro  de  títulos

conquistados em concursos de beleza direcionados à terceira idade. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 6.006/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os  policiais  militares  do  Batalhão Rotam  que menciona,  que

atuaram na ocorrência, em 21/10/2013, no Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte,

que resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de um revólver calibre 38, uma
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balança  de  precisão,  5kg  de  maconha  e  R$  609,00,  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhes  seja  concedida

recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 6.007/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Roberto Amaral pela publicação do livro  Comunicação e

política:  manifestações  pelo  País,  v.  31,  nº  2,  maio-agosto  de  2013,  do  Centro

Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.008/2013, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com o  Cb.  BM Thiago Resende  de  Almeida pelos  profícuos  e

eficientes trabalhos realizados no Município de Oliveira. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  6.009/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

presidência do Senado Federal pedido de providências para que seja dada prioridade

à tramitação do Projeto de Lei Federal nº 250/2005, do senador Paulo Paim, que

estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria

aos servidores públicos com deficiência, incluindo-o em ordem do dia para apreciação

e votação, respeitada a preferência. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 6.010/2013, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Rádio  Esmeraldas FM pela instalação da emissora,  em

funcionamento desde o dia 20/10/2013. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.011/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá - Incit

-,  pela  conquista do  título  de  Melhor  Incubadora  de  Empresas Orientadas  para a

Geração e Uso Intenso de Tecnologia - PIT -, concedido pela Associação Nacional de

Entidades Promotoras de Empreendimento Inovadores. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.012/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 22/10/2013, no Bairro São João, em

Pouso Alegre, desencadeada por denúncia anônima, que resultou na apreensão de

drogas,  aparelhos  de  telefone  celular  e  quantia  em  dinheiro,  na  prisão  de  duas



1992
____________________________________________________________________________

pessoas e na apreensão de um adolescente, e seja encaminhado ao Comando-Geral

da PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos referidos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.013/2013, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  quanto  ao  Requerimento  nº

320/2011, que solicita esclarecimentos sobre o inquérito que apura o golpe da Brasil

Container, no Município de Contagem. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 6.014/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 22/10/2013, em Itabirito, que resultou na

apreensão de 2 menores e na prisão de 4 pessoas e na apreensão de 1 revólver,

drogas,  7  celulares,  30  munições  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  6.015/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Sra.  Rosana  Batista  de  Jesus,  delegada  de  polícia  adida  à

Corregedoria-Geral da Polícia Civil, pedido de providências para o encaminhamento

urgente  a  essa  comissão  de  cópia  das  imagens  registradas  em  12/10/2013  por

câmera  da  empresa  Biocel,  em  Sete  Lagoas,  atinentes  aos  fatos  narrados  pelo

procurador da União José Aluízio de Oliveira, os quais envolvem policiais militares

que atuam nesse município.

Nº  6.016/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria da Cultura pedido de providências para a restauração do casarão do Barão

de Coromandel, no Município de Itaverava.

Nº  6.017/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Cultura pedido de providências para a inclusão da gastronomia no rol

das áreas a receber recursos do Programa de Cultura do Trabalhador.

Nº  6.018/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  e  à  Fundação  Hemominas  pedido  de  providências  para  a
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implantação de um posto avançado de coleta de sangue no Município de Jaíba.

Nº  6.019/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Procuradoria-Geral da República e

aos membros da Comissão da Verdade da Câmara Municipal  de São Paulo e da

Comissão Municipal  da Verdade do Rio de Janeiro  as  notas  taquigráficas da  29ª

Reunião  Ordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  tomem

medidas em face das informações contidas nessas notas.

Nº  6.020/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  e  aos  prefeitos  dos  Municípios  de  Belo

Horizonte  e  Contagem  pedido  de  providências  para  que  não  ocorram  abuso  de

autoridade e  violência polícial  no  cumprimento  dos mandados  de reintegração de

posse expedidos contra os moradores das Ocupações Willian Rosa e Rosa Leão e as

notas taquigráficas da 30ª Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº  6.021/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a apuração

de denúncias de abuso de autoridade de policiais militares contra os moradores das

Ocupações Willian Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em Belo Horizonte, e as notas

taquigráficas da 30ª Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº  6.022/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

apuração de suposto abuso policial praticado por policiais militares em desfavor de

Pedro  Paulo  Pinheiro,  que  foi  detido  nos  arredores  da  Cidade  Administrativa,  na

manhã do dia 21/10/2013, por fazer panfletagem para divulgar atividade sindical.

Nº  6.023/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça da Infância e Juventude, à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, à Promotoria de Justiça

de Defesa da Saúde e à Ouvidoria de Saúde da Ouvidoria-Geral do Estado pedido de

providências para a apuração de denúncias contra a direção do Centro Psíquico da

Adolescência e  da  Infância  no  que se  refere  a  abuso de poder,  uso  irregular  de

patrimônio  do  hospital  e  outras,  bem  como  para  a  análise  da  possibilidade  de
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afastamento da diretora Lilian Lima Albernaz e do enfermeiro Carlos Alexandre Pinto,

que estariam envolvidos diretamente em denúncias detalhadas na Nota Técnica de

Auditoria  nº  2270.4189.13,  da  Fhemig,  e no  Ofício  nº  006/2013,  da  Coordenação

Intersindical dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Minas Gerais.

Nº  6.024/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de

providências para a apuração de denúncias contra a direção do Centro Psíquico da

Adolescência e  da  Infância  no  que se  refere  a  abuso de poder,  uso  irregular  de

patrimônio do hospital e outras, bem como para o afastamento da diretora Lilian Lima

Albernaz  e  do  enfermeiro  Carlos  Alexandre  Pinto,  que  estariam  envolvidos

diretamente em denúncias detalhadas na Nota Técnica de Auditoria nº 2270.4189.13,

da Fhemig, e no Ofício nº 006/2013, da Coordenação Intersindical dos Trabalhadores

no Serviço Público Estadual de Minas Gerais.

Nº  6.025/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

observado  o  disposto  na  Lei  nº  13.604,  de  2000,  no  eventual  cumprimento  do

mandado de reintegração de posse expedido pelo juiz da 4ª Vara Cível da Comarca

de Contagem no Processo nº 0714789-29-2013-8-13-0079, movido pelo Ceasa Minas

contra os moradores das Ocupações Willian Rosa e Rosa Leão.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública e de Política Agropecuária.

Registro de Presença

O presidente  -  A presidência  gostaria  de  registrar  a  presença,  em  Plenário,  do

Doutor  Viana,  nosso  amigo,  companheiro,  eterno  deputado estadual  e  hoje,  com

muita honra, conselheiro do Tribunal de Contas, a quem agradecemos a presença.

Convidamo-lo a participar desta reunião.

A presidência também registra, com muita honra, a presença em nossas galerias do

prefeito Paulo, de São José do Alegre, e dos vereadores Elinhoe Benedito. Sejam

bem-vindos.
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Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, presidente Ivair

Nogueira,  boa tarde.  Cumprimento  também todos  que nos acompanham pela  TV

Assembleia. Nesta tarde quero fazer algumas ponderações.

Venho sempre debater vários temas aqui, e o que considero principal é a bandeira

municipalista. Mas tenho de externar a preocupação com o processo eleitoral que aí

está. A presidente da República, Dilma Rousseff, de acordo com a mídia, disse que,

na eleição, pode-se fazer de tudo, até o diabo. Lamentavelmente estamos vendo isto:

inauguração de casas sem água, sem luz. Um sonho antigo, discutido há vários anos,

é  a  redução  das  dívidas  dos  estados  e  dos  municípios  brasileiros.  Isso  foi  tão

sonhado,  deputado João Leite,  mas também é tão questionado,  quando vemos o

governo federal perdoando dívidas de países africanos. Agora, véspera da eleição,

quase um ano antes da eleição, o governo federal resolve trocar o indexador das

dívidas públicas, atendendo à taxa Selic. Segundo a mídia, o maior beneficiário desse

processo será o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Realmente, na eleição,

estamos  vendo  que  para  o  governo  federal  vale  tudo.  Não  importam  as  regras

eleitorais.

Mas  o  que  mais  me  preocupa  é  a  questão  do  Fundo  de  Participação  dos

Municípios. Esse fundo, desde 1988, não tem a elasticidade necessária para arcar

com as despesas públicas municipais. Várias prefeituras já estão se mobilizando para

fechar as portas, e muitos prefeitos, lamentavelmente, acabarão sendo atingidos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a receita acaba diminuindo, cada vez mais, e

a despesa, aumentando sempre. Senhoras e senhores que nos acompanham, vale

destacar que, quando se dá um aumento no salário mínimo - e todos queremos que

isso aconteça para a população brasileira -, isso gera um reflexo imediato nas contas

públicas dos gestores, das prefeitas  e dos prefeitos, verdadeiros homens públicos

encarregados de promover ação social e administrativa para melhorar o atendimento

à população. Não é o governador Anastasia, não é a presidente Dilma que devem

resolver essa questão. Quem precisa resolver a questão é a prefeita ou o prefeito que

estão nas localidades.
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As decisões sobre saúde, deputado João Leite, sobre municipalização da saúde,

são muito interessantes, mas o que observamos é que as ações acabam colocando

os prefeitos em xeque-mate.

No caso específico de Minas Gerais, a maioria dos municípios têm vários distritos.

Para vocês terem ideia, em alguns casos a distância da sede do município a alguns

distritos é de quase duas, três horas de carro, em estradas vicinais. O governador

Anastasia está lançando o programa Caminhos de Minas para ajudar a melhorar pelo

menos algumas dessas estradas. Mas o que percebemos é que a política adotada

pelo governo federal, que fica com a maior parte do bolo tributário, faz com que tanto

governadores quanto prefeitos continuem reféns das ajudas federais. Só que essas

ajudas estão vindo por meio de empréstimos, não são doações. O governo de Minas

realiza obra, mas por meio de empréstimo; o governo do Estado tem que pagar a

conta,  não  é  doação.  Muitas  vezes  a  mídia  anuncia:  “O  governo  federal  está

investindo em Minas”. Investindo como, se o governo de Minas é que vai pagar a

conta?  Quando  anunciam  que  o  governo  federal  dará  uma  creche  para  uma

prefeitura, fico arrepiado, porque já fui prefeito.  Quem fará a creche funcionar é o

pobre coitado do prefeito. É ele que vai contratar funcionários e pagar as despesas da

creche. Realmente esse modelo que aí está precisa mudar com urgência.

É um prazer receber nosso ex-colega e atual conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado.  Que  ele  nos  ajude  lá,  porque  muitos  prefeitos  estão  tendo  suas  contas

rejeitadas por causa desse desequilíbrio financeiro entre receita e despesa.

Muitas vezes o Tribunal de Contas quer vasculhar as contas de um gestor público,

mas  sem  saber  realmente  se  esse  prefeito  faz  um  trabalho  sério,  idôneo,

responsável. Então, que o Dr. Viana nos represente bem lá e defenda a bandeira do

municipalismo.

Estamos vendo, deputado João Leite, a discussão sobre ficha limpa. Já falei isso,

deputado Leonardo Moreira, e é muito interessante. Não vou dar nomes, mas já falei

aqui e vou repetir, o Dr.  Viana fique atento a isto: há um prefeito, não vou citar  o

nome, que contratou servidores sem concurso público, porque tinha de fazer as UBS,

os postos de saúde funcionar. Muito bem. O Ministério Público foi até lá e viu que os

funcionários estavam trabalhando; mesmo assim, denunciou. O Tribunal de Justiça,
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pasmem, sentenciou  com oito  anos de inelegibilidade o  prefeito,  meu caro amigo

Caixeta.  Oito  anos  de  inelegibilidade.  O  crime  que  ele  cometeu:  contratou  sem

concurso público.

Já outro prefeito - e aí era um prefeito levado, que fez bobagem, que cometeu atos

ilícitos  e  improbidade  administrativa  -  recebeu  a  mesma  penalidade,  oito  anos.

Sabemos que na Justiça há diferenças. Quando uma pessoa comete um crime com

intenção, o crime é doloso; quando não teve intenção, é crime culposo. Há diferença.

Agora, na lei da ficha limpa e suja, estão colocando os prefeitos todos num mesmo

balaio.

Então,  temos  de  vir  aqui  defender  os  nossos  prefeitos,  sobretudo  os  prefeitos

mineiros, porque o nosso estado é o que tem o maior número de cidades. Repito, há

cidades  com  distritos  a  três,  quatro  horas  de  viagem,  comendo-se  poeira.  E  a

população não quer saber: ela votou no prefeito e quer que ele faça mágica, resolva

todos os problemas, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, seja

na segurança. A situação está difícil.  Hoje considero prefeito um herói,  verdadeiro

herói da gestão pública brasileira. Se continuar esse sistema, não vai demorar muito

para ele explodir, porque ele já está realmente no limite da explosão.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. fala a mais

pura  verdade:  os  municípios  brasileiros  estão  quebrando,  ou,  eu  diria,  o  PT está

quebrando os municípios brasileiros.

Estou de posse de dados da arrecadação: somente de impostos federais, no mês

de agosto, R$84.000.000.000,00. A maior parte da arrecadação dos impostos se dá

no Imposto de Renda - IR. Só de IR de pessoa física o governo federal arrecadou

R$192.000.000.000,00  até  agora.  Ora,  onde  esse  dinheiro  é  arrecadado?  Em

Brasília? O governo federal tem um pé, deputado Dalmo, de que sai dinheiro? Não, é

do bolso dos contribuintes brasileiros, de Montes Claros, de Pouso Alegre, de Ouro

Fino, de São João del-Rei. O dinheiro sai dos municípios, do IR, e não volta. Para

voltar, tem de ir lá pedir. O dinheiro é dos municípios, o dinheiro é dos estados.

O mais grave - dei uma olhada aqui, V. Exa. está falando -, segundo os números

oficiais, a alta real da arrecadação neste ano está relacionada também - porque é

recorde;  é  recorde  em  arrecadação  de  impostos,  nisso  o  governo  é  o  maior  da



1998
____________________________________________________________________________

história  -  com  a  arrecadação  de  4  bilhões,  arrecadação  extraordinária  de  PIS  e

Cofins. PIS e Cofins não têm transferência, são só do governo federal. Ele cobra PIS

e Cofins do município e fica com esse dinheiro na mão. O dinheiro vai para a mão do

governo federal, e ele não tem que dividir. O que ele tem de dividir são os impostos

do produto, por exemplo, carros, que o governo federal isentou.

O deputado Rômulo Viegas* - O IPI.

O deputado João Leite (em aparte) - O IPI foi isentado. Quer dizer, os municípios

não recebem a parte deles. Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. vai ao ponto: é um

escândalo o que está acontecendo no Brasil.

Minha formação é em história. Parece que voltamos ao Império, que fundamos uma

república federativa para dividir com os municípios. O imperador ficava com tudo na

mão no Rio de Janeiro. Ele ia passear em Petrópolis e tal. A mesma coisa acontece

agora.  Está  tudo  nas  mãos  do  governo federal.  O  PT vai  quebrar  os  municípios

brasileiros.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - A fala de V. Exa., com certeza, é

muito oportuna neste momento. Está conosco o meu prefeito de São José do Alegre,

o Paulo. Devo dizer a V. Exa. que há pouco falávamos da situação dos municípios, da

dificuldade  de  repasse  para  os  locais  em  que  estão  os  problemas.  O  vereador

Helinho  e  o  Dito  também  estão  conosco.  Então  falávamos  sobre  isso.  Estamos

cansados, com o pires nas mãos. Os prefeitos vão a Brasília constantemente buscar

alguma solução para os repasses, que não chegam. Hoje os recursos que o governo

federal  encaminha às  prefeituras  são máquinas,  máquinas  e  máquinas.  Enquanto

isso o governo estadual abre um diálogo com o prefeito para saber onde está sua

dificuldade,  se  está  na  saúde,  no  saneamento  básico,  em  calçamento  ou  na

segurança pública. É o que temos de discutir, mas para isso, meu caríssimo deputado

Rômulo Viegas, falta,  acima de tudo, vontade política.  Enquanto não se discutir  e

rediscutir as questões, principalmente a reforma tributária, colocando a mão no pacto

federativo,  não  vamos  chegar  a  nenhum  lugar.  Chega  de  discursos.  Estamos

cansados  da  mesma  ladainha.  Repasses,  repasses  e  financiamentos,  mas  os

prefeitos estão minguados, sem nenhum recurso.

Agora  mesmo o  prefeito  Paulo  me falava  da  situação  de  penúria  por  que  seu
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município tem passado para pagar a folha de pagamento. Enquanto isso o governo

estadual tem cumprido suas metas. Mas é necessário que V. Exa., que nós, por meio

de  seu  pronunciamento,  façamos  essa  reflexão.  Todos  os  prefeitos  que  aqui

comparecem têm manifestado a dificuldade de serem prefeitos. Hoje os jornais da

capital  mostram as prefeituras  do  Vale  do  Jequitinhonha fechadas.  Não há como

pagar a folha, não há gasolina para manter seus veículos. É muito grave a situação.

Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado Rômulo Viegas.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Vou ser breve porque sei que V.

Exa.  está  terminando  seu  discurso,  mas  quero  acrescentar  algo  a  sua  brilhante

exposição e ao que os deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Leite disseram.

Setenta por cento da arrecadação fica nas mãos do governo federal e 30% são

divididos  para  os  estados  e  municípios.  O  governo  federal  gaba-se  de ter  vários

programas essenciais. Esses são empurrados, goela abaixo, aos municípios, que têm

de fazer absolutamente todos eles, Minha Casa Minha Vida, não sei que, não sei que,

Bolsa Família.  Tudo é feito  pelos  municípios.  O governo federal  empurra para  os

municípios,  e  os  prefeitos  têm  de  fazer  tudo,  cadastrar,  contratar,  fazer

levantamentos.  O governo federal  não dá um tostão aos municípios,  apenas lhes

empurra,  goela  abaixo,  os  programas.  Ele,  o  governo  federal,  não pergunta  se o

município quer ou não, se aqueles são os programas de que ele precisa e deseja. “É

esse  que  tenho,  está  acabado,  e  aqui  está  o  dinheiro.”  Dá  o  dinheiro  para  ser

distribuído, mas da forma como o governo federal exige. Não dá nenhum recurso

para contratar um funcionário, comprar um computador, uma impressora. Ele não dá

nem gasolina para os veículos rodarem nos bairros. Diz: “prefeito, faça”. E o prefeito

acaba tendo de pagar pelo encargo de executar um programa do governo federal,

que não é do município. E ai do prefeito se não fizer o que ele quer! A população vai

perguntar ao prefeito se ele não vai executar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha

Vida. E ai dele se não fizer isso.

Mas eles é que têm de pagar a fatura. Está tudo errado. Esse é um governo que

lamentavelmente  oprime  os  municípios.  E,  oprimindo  os  municípios,  penaliza  a

população brasileira. Muito obrigado pelo aparte.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado. Ao concluir, quero que os prefeitos se
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mobilizem, participem da marcha em Brasília. É hora de deixarmos os discursos e

partimos  para  a  ação.  Sempre  vamos  defender  a  bandeira  do  municipalismo,

principalmente acompanhando o nosso líder,  senador  Aécio Neves.  Ele tem como

meta melhorar a distribuição de recursos para as prefeituras mineiras e brasileiras.

Um abraço ao senador Aécio Neves,  pois  a bandeira é dele. Vamos vencer esse

pleito.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Muito  obrigado,  presidente.  Obrigado,

deputado  Duarte  Bechir,  pela  compreensão.  Desculpem-me  se  fiquei  um  pouco

exaltado. Eu estava entrando na hora em que meu nome foi citado e a palavra foi

concedida ao próximo orador,  mas o bom senso sempre prevalece nesta Casa e

espero que continue prevalecendo.

Das outras vezes viemos a esta tribuna manifestar a preocupação com algo que

está assolando o nosso Estado e o nosso Brasil: a crise que os nossos produtores

estão enfrentando na cafeicultura.  Não volto aqui para manifestar simplesmente e

pedir. Volto aqui para protestar. É um absurdo o que o governo federal está fazendo

com  o cafeicultor  brasileiro  e,  por  extensão,  com as  cidades,  com os  municípios

mineiros. Mais de 400 municípios têm como atividade principal  a cafeicultura, que

está  em  declínio.  Há  uma  decadência  violenta  das  cidades,  a  população  está

perdendo os empregos, as cidades estão perdendo renda, o comércio está fechando

as portas e a presidente Dilma não reage.

Ontem houve uma reunião em Brasília, no Ministério da Agricultura, mas parece

que,  de  concreto,  nada  houve.  A  nossa  presidente  está  se  especializando  em

empurrar a situação dos produtores com a barriga. Ela está fingindo que não está

vendo a crise que assola o setor da cafeicultura mineira e brasileira. Hoje um produtor

de café de altíssima qualidade vai conseguir R$260,00, mas ele gasta de R$365,00 a

R$400,00 para produzir uma saca de café. No Brasil esse café responde por quase 8

milhões de empregos. Só no campo, aproximadamente 2 milhões. E esse povo não é

valorizado.

No setor  automobilístico,  a  cada dia  se coloca mais  incentivo.  As empresas se
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reúnem e cobram do governo federal,  que os acolhe.  Compra-se carro,  vende-se

carro e enche-se as cidades de carro. O transito não flui, mas o produtor sofrido e

humilhado continua no segundo, terceiro, quinto plano do governo federal.

Que pena! Que pena que o governo federal adotou a política do paternalismo, do

populismo,  que,  em  vez  de  capacitar  as  pessoas  a  produzir  e  contribuir  com  o

desenvolvimento das cidades, prefere fazer o social diretamente, por meio do Bolsa

Família. Nessa situação, muitos trabalhadores, que vão a campo trabalhar, ganhar

dignamente  o  seu  salário  e  com  ele  alimentar  a  sua  família,  estão  ficando

desempregados e também terão de entrar para o Bolsa Família. É uma pena que as

pessoas do setor produtivo estejam sendo colocadas na marginalidade.

Portanto, o apelo que quero fazer chegar à presidente Dilma é que ela entenda que

o  que  fez  em  Varginha foi  uma maquiagem,  para  jogar  com  a  plateia.  Ela  foi  a

Varginha  e  falou  que  estava  resolvendo  o  problema da  cafeicultura,  mas  foi  tão

humilhante a ação e tão erradas as atitudes que o mercado caiu. O mercado não fez

nem graça e só não caiu ainda mais porque o dólar subiu àquela época. Se não fosse

isso, o mercado teria caído ainda mais.

Vou passar a palavra ao deputado Carlos Mosconi, que é de Andradas, no Sul de

Minas, também cafeicultor, e sabe do que estou falando.

O deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Cumprimento o deputado Antônio Carlos

Arantes pelo tema que aborda com tanta competência e conhecimento de causa.

Mas também gostaria de me manifestar sobre o tema do café, que é uma atividade

econômica muito importante, não só para a nossa região, Sul de Minas, mas também

para todo o Estado e todo o País. Não podemos aceitar  que o café esteja nessa

situação e não se veja qualquer ação positiva por parte do governo federal para que

ela seja atenuada de alguma maneira. A atividade envolve milhares de produtores

agrícolas e, sobretudo, milhares de trabalhadores rurais, que vão ficar marginalizados

sem a continuação dessa atividade econômica tão importante para nós, que é o café.

Temos  acompanhado  a  sina  do  café  há  muito  tempo.  O  café  continua  sendo

produzido no Brasil  e em Minas por uma espécie de teimosia arraigada no nosso

povo e no nosso produtor, porque a atividade não tem estabilidade. Na maioria das

vezes, a situação é de absoluta precariedade. Aliás, não sei como os produtores têm
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conseguido sobreviver  diante dessa situação. Esses produtores se valem da rede

bancária do País, o que é absolutamente normal e natural, e não pedem favor algum:

ao contrário,  pagam suas dívidas. Mas,  nos últimos anos,  a atividade vem sendo

absolutamente negativa.  Há dois  anos,  tivemos um momento de alento,  mas que

durou muito pouco e, portanto, não nos satisfez. Hoje a realidade é que milhares de

produtores estão sem poder fazer frente a suas obrigações junto à rede bancária.

O que aconteceu ontem foi  um novo alento,  mas que não passa de um alento

momentâneo, que não vai resolver nada. Ontem, em Brasília, em uma reunião no

Ministério da Agricultura, a que V. Exa. se referiu, resolveu-se que talvez o governo

possa fazer alguma coisa. E o que seria essa alguma coisa? Seria simples e tão

somente a prorrogação da dívida por 90 dias. Mas há alguma crise afetando o café?

Há uma superprodução ou uma supersafra? Há uma diminuição no consumo? Não!

Não existe nada disso. O consumo, tanto no Brasil como no mundo, equipara-se à

produção, que, no âmbito internacional, fica em torno de 140 a 145 milhões de sacas,

tanto  de  um  lado quanto  do  outro.  Portanto,  não  há nenhuma defasagem nesse

aspecto. O que existe é uma política absolutamente inadequada no País. Louvo o

governo  de  Minas,  que  está  tentando  entrar  nessa  questão,  com  competência  e

consistência,  mas que ainda não teve como dar  o primeiro passo nessa direção.

Minas criou o seu fundo, o que já é uma grande coisa, e, daqui a pouco, poderá tentar

resolver um problema que o governo federal se recusa a analisar.

Portanto,  manifesto  minha  solidariedade  a  V.  Exa.,  por  seu pronunciamento,  e,

sobretudo, aos trabalhadores rurais e produtores de café em nosso Estado. Obrigado.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Só  para  complementar,  deputado  Carlos

Mosconi, na realidade não existe nem política, essa é a verdade. Não há hoje uma

política  para  o  café  que  proteja  a  cafeicultura  nacional  e  gere  renda  e

desenvolvimento, com justiça ao trabalhador.

Daqui a pouco, concederei aparte ao deputado Dalmo Ribeiro Silva; não concederei

agora para eu não perder o raciocínio.

A presidente Dilma veio a Belo Horizonte ontem novamente. É importante falar de

curso profissionalizante, estimular a profissionalização, mas ela devia ter ido também

ao sítio, à fazenda, ao meio dos produtores de café.
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Esta semana, deputado Duarte Bechir, na cidade de Careaçu, onde V. Exa. é muito

bem votado, um fazendeiro se suicidou porque não sabia mais o que fazer. Não tinha

dinheiro para pagar suas dívidas e, diante de tanta tristeza e humilhação, acabou com

sua própria vida. Cafeicultor honesto, que trabalhou a vida toda, com nome limpo na

praça, pela primeira vez ficaria com o nome sujo. Suicidou-se também na cidade de

São Pedro da União, não faz muito tempo, um cafeicultor nas mesmas condições.

Isso é o que estamos sabendo.

Mas tenho também que louvar e agradecer, porque temos um governador que está

preocupado. A presidente Dilma veio a Belo Horizonte para um evento da área de

profissionalização, e o governador Anastasia foi recebê-la no aeroporto e cobrou uma

política  de  proteção  e  ação  que  resolva  a  questão.  Mas  parece  que  ela  está

insensível aos problemas de Minas Gerais. Ela tem vindo muito a Minas Gerais; devia

vir sim e resolver os problemas da BR-381, deputado Duarte Bechir. Que vergonha a

381, quantos acidentes!

Resolveu colocar dinheiro na segurança em Minas, e o deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  aliás,  fará  uma audiência  pública  em  Ouro  Fino  a  respeito  disso.  V.  Exa.,

deputado Carlos Mosconi, que é de Andradas, e eu, que sou de São Sebastião do

Paraíso, estamos na linha de fogo nas divisas de Estado, e o PCC nos atacando,

matando, roubando, chegando às fazendas e levando milhares e milhares de reais do

nosso  produtor.  O  produtor  está  com  medo  de  ficar  na  roça.  Antes  eram  os

ladrõezinhos de galinha, e não havia preocupação; hoje é o PCC que se instalou em

nosso estado,  e o governo federal  não coloca recurso do fundo de segurança.  A

presidente Dilma precisa vir a Minas Gerais mais vezes sim, mas para trazer soluções

para o povo mineiro; trazer decisões, na prática, que cheguem na ponta, onde está o

cidadão sofrido, principalmente o produtor rural.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva poderá contribuir com a sua manifestação.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Antônio

Carlos Arantes. V. Exa. é um grande líder da cafeicultura nesta Casa. Desde que está

aqui,  defende a cafeicultura com muita propriedade, experiência e respeito,  sendo

principalmente respeitado como grande defensor da cafeicultura em Minas Gerais.

Deputado Antônio Carlos Arantes, um dos pontos que mais me chamou a atenção



2004
____________________________________________________________________________

foi  a  cena  que  presenciamos,  na  sexta-feira  passada,  em  Varginha,  quando  lá

apresentamos o novo projeto do ProMunicípio. Refiro-me, deputado Antônio Carlos

Arantes, ao desabafo de quem entende de cafeicultura neste país, como ex-ministro e

um  dos  maiores  cafeicultores  de  Minas  e  do  Brasil.  Refiro-me  ao  secretário  e

deputado federal Carlos Melles. Para quem estava lá, foi um pronunciamento que nos

encheu,  acima de tudo, de maior preocupação e solidariedade, por causa do seu

testemunho.

O deputado Melles, que é totalmente voltado para a defesa da cafeicultura mineira

e do País, fez um grande desabafo, em razão do qual foi aplaudido por todos os

prefeitos e lideranças da região que se encontravam lá para receber os benefícios do

nosso governador para os municípios. Estava também presente o vice-governador

Alberto Pinto Coelho. O desabafo feito na oportunidade pelo deputado Carlos Melles

é o que V. Exa. também faz com essa reflexão. Permita-me reproduzir exatamente o

que o deputado Melles disse: “Precisamos ter vergonha na cara para enfrentar esse

blá-blá-blá do governo federal, que vira as costas para a cafeicultura”.

São encontros e mais encontros em Varginha e em todo o Estado de Minas Gerais,

e nada de concreto acontece. Vejam que, ontem, aqui nada aconteceu, apenas se

empurrou a situação dos cafeicultores com a barriga, com total desrespeito, sem dar

importância à geração de emprego, àqueles que dependem da terra para fazer suas

lavouras e estão à mercê do tempo e do governo. É nessa direção, sim, deputado

Arantes,  que  temos  de usar  a  tribuna diariamente,  para  demonstrar,  em  primeiro

lugar, a nossa solidariedade a essa família que perdeu seu chefe querido ontem, no

Sul de Minas, e a tantos outros que não estão suportando mais oficial de justiça na

porta para hipotecar,  penhorar e leiloar seus bens.  Mas o governo federal  sequer

toma conhecimento disso. Temos de estar presentes nesse enfrentamento.

Em nome da nossa região, quero concordar com as exposições que V. Exa. faz do

alto dessa tribuna. O deputado Melles, naquele dia, estava inspirado. V. Exa. tinha de

ver, caríssimo presidente Ivair, o semblante daquele que sonha com a cafeicultura e a

geração  de  emprego  e  principalmente  com  o  desenvolvimento  da  nossa  região.

Parabéns pelo seu pronunciamento!

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Muito  obrigado,  deputado  Dalmo.  Para
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encerrar, gostaria de deixar o nosso apelo à presidente Dilma para que faça justiça,

que deixe de ser injusta com o cafeicultor brasileiro, que gera renda, desenvolvimento

e progresso. Os cafeicultores, ultimamente, têm vivido em depressão pela falta de

respeito que o governo federal tem tido com eles e com os trabalhadores do setor do

café. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - O nosso conselheiro Doutor Viana está com saudades do

Plenário da Assembleia Legislativa. Esteve aqui pelo menos durante quatro ou cinco

mandatos, e está com saudades daqui.

Os deputados Rômulo Viegas e Antônio Carlos Arantes  mostraram o quadro da

cafeicultura mineira e brasileira, o abandono que o governo federal, o PT, reservou

aos municípios e aos estados, uma verdadeira calamidade. O que mais impressiona é

a maneira de governar desse governo federal.

Tenho aqui, líder Duarte Bechir, as manifestações do Congresso sobre decisão de

um  ministro  da  presidente  Dilma,  o  ministro  Pimentel,  que  tornou  secreto  os

financiamentos para os governos de Cuba e Angola. Essa é a verdadeira comissão

da verdade. O governo cria uma comissão da verdade e, ao mesmo tempo, torna

secreto os empréstimos a outros países.

O ministro Pimentel foi a Cuba entregar não sei quantos milhões para recuperar os

aeroportos.  Para  Minas  Gerais,  para  Confins,  o  ministro  Pimentel  liberou  um

puxadinho. No entanto, em Cuba, ele faz um porto, um aeroporto imenso. O Ministro

Pimentel não permite que o povo brasileiro saiba quanto o governo brasileiro está

colocando em Cuba e quanto está colocando em Angola. É uma indignidade com o

trabalhador e com a trabalhadora brasileira.

Vimos  aqui  a  farra  da  arrecadação  de  impostos.  Só  neste  mês  foram

R$83.000.000.000,00.  Para  onde  vai  esse dinheiro?  Para  Cuba.  Na  Rússia,  com

aquele comunista da Guerra Fria, a cortina de ferro rasgou-se de alto a baixo. Quem

financia aquele projeto cubano? Nós, os brasileiros. O creme dental que você usou

pela manhã tem 40% de imposto. O dinheiro está indo para Cuba, para Fidel, para

aquele pessoal garantir  o paredão,  para onde vão os  que não concordam com o
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regime cubano. E ali são metralhados e mortos. Nós, brasileiros, estamos financiando

Cuba. Estamos financiando o comunismo. Isso é uma indignidade, deputado Duarte

Bechir.

E o ministro Pimentel não quer nos contar quanto do dinheiro dos brasileiros está

dando a Cuba; não quer dizer quantos por cento do imposto cobrado no biscoito que

o trabalhador brasileiro comprou para seu filho tomar o café da manhã hoje - que tem

40% de imposto - está indo para Cuba.  O ministro Pimentel  não quer nos contar

quanto está entregando à Cuba, a Fidel Castro, a Raul Castro, àqueles generais. Não

sabemos  também  quanto  os  médicos  cubanos  que  estão  vindo  para  cá  estão

mandando para Cuba, porque esses médicos recebem R$1.000,00, e o resto vai para

o tesouro cubano.

Vou expor um dado para depois conceder aparte a V. Exa., deputado Duarte Bechir.

O BNDES, somente no ano passado, desembolsou R$875.000.000,00. Não sabemos

onde estão  esses R$875.000.000,00 nem quanto  foi  mandado para  Cuba e  para

Angola.  Isso  é  uma  indignidade  com  o  trabalhador  brasileiro,  e  o  País  continua

calado. O PT veio a esta Casa dizer um lero-lero. Dizem cada coisa: “A Fiat tinha que

ter  ido  para  Pernambuco”.  O  deputado  Duarte  Bechir  denunciou  isso.  Vá  a

Pernambuco e veja quantos empregos a Fiat, que o PT levou para Pernambuco, tirou

dos mineiros. Vejam quantos empregos estão sendo gerados e quanto de imposto a

empresa está pagando lá. Agora tiraram a Mercedes de Juiz de Fora e a levaram

para São Paulo. Tiraram o polo acrílico da Petrobras de Ibirité, uma das cidades mais

carentes  da  Região  Metropolitana,  necessitada  de  empregos.  Levaram-na  para  a

Bahia. Até quando vamos aguentar esse governo do PT? Este é o pior governo da

história do Brasil, líder Duarte Bechir.

Com muito prazer, concedo aparte a V. Exa. Esta fala é o prosseguimento de de

sua provocação de ontem.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Muito  bem,  deputado  João  Leite.  No

mesmo raciocínio, acrescento que eles fazem tudo contra Minas e os mineiros, e

depois dizem: “E o PIB de Minas Gerais?”. Tiram as indústrias automobilísticas e o

polo acrílico, levam-nos para outros estados e depois perguntam: “E o produto interno

de Minas?”. Aí V. Exa. nos traz essa ação do mineiro Pimentel, que, para mim, não é
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surpresa, até porque esse mesmo senhor recebeu uma polpuda verba para ministrar

palestras  no  interior,  fez  sua  agenda,  mas,  até  hoje,  não  ministrou  nenhuma.

Nenhuma palestra foi ministrada até hoje. Engavetaram essa denúncia.

Já não me causa, deputado João Leite, nenhuma reação ver todas essas maldades

que o governo federal tem patrocinado contra Minas. Nossos portos e aeroportos

estão  esquecidos  e  nossas  indústrias  estão,  cada  vez  mais,  perdendo

competitividade.

O  PIB  do  País  está  cada  vez  menor,  o  desemprego  batendo  na  porta  com  a

inflação.  E,  em vez de cuidar  dos  brasileiros  e  do  Brasil,  V.  Exa.  nos  diz  que o

governo federal está enviando dinheiro para Cuba. Não me causa nenhuma surpresa,

estamos nos acostumando. E esse “acostumando” tem data para acabar, deputado

João Leite,  e  V.  Exa.  nos  dá  uma aula.  Não tenho dúvida  de que o  prazo  está

vencido,  a  bagunça,  a  desorganização,  a  falta  de  critério,  a  covardia  que  é

patrocinada contra Minas Gerais tem data para acabar. Minas já contribuiu para o

Brasil em muitas oportunidades, muitas. Tenho a certeza de que não faltaremos com

o  Brasil,  como  Brasília  hoje  falta  com  Minas  Gerais.  Parabéns  pela  fala  muito

importante, e muito obrigado, deputado.

O deputado João Leite - Obrigado. Esse governo federal do PT deu 1 bilhão para a

construção do estádio do Corinthians, 40 milhões da Caixa Econômica Federal para

colocar na camisa do Corinthians e mais 30 milhões para a camisa do Flamengo.

Dinheiro da Caixa, banco para saneamento básico, para fazer casas, mas dão para

um time de futebol, em que alguns jogadores recebem R$500.000,00 por mês. É esse

governo?  Tenho  os  números.  Só  no  ano  passado,  o  governo  federal  financiou

operações para 15 países, um total de R$2.170.000.000,00 saíram do Brasil, com

carimbo de “secreto” para Cuba e Angola. Ninguém pode saber. Mas o dinheiro é do

PT, ou o dinheiro é dos brasileiros? E como os brasileiros não podem saber quanto o

PT  deu  para  Cuba  e  Angola?  Dos  R$2.170.000.000,00,  quanto  foi  para  Cuba  e

quanto foi para Angola? Ou esse dinheiro é do Pimentel? É do bolso do Pimentel? É

do bolso da Dilma? Ou é do bolso dos brasileiros, do trabalho dos brasileiros? Não,

PT, isso não pode ser feito assim.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, quero contribuir para a
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fala de V. Exa. As coisas que têm acontecido no Brasil são de assustar. Determinada

prefeitura abre um processo licitatório para fazer uma obra na cidade, apresenta um

edital e aparece apenas uma construtora. O prefeito, claro, contrata essa construtora,

e  imediatamente  o  Ministério  Público  denuncia:  uma  construtora  só,  o  edital  foi

armado. Quando vamos para a esfera federal, em que o Brasil coloca o Campo de

Libra, petróleo nosso, em licitação, aparece só um consórcio, e o Ministério Público

não questiona. Quebraram todos o parâmetros jurídicos e administrativos, e ninguém

questiona nada.  Quem viver  verá,  o tempo dirá.  Ficaram aqui  40%, e 60% foram

privatizados.  Desculpem-me,  não  se  pode  falar  a  palavra  “privatização”,  eles

mudaram o nome para concessão.

Lamentavelmente, não há uma preocupação com o que é nosso, com o que deve

ser dado aos prefeitos e aos governadores, que estão endividados, precisando tomar

empréstimos. Quando anunciam que as obras estão sendo feitas em parceria com o

governo federal, é empréstimo. A população deve ficar atenta a isso, o Estado e o

município vão pagar, é empréstimo, não tem nada doado. Obrigado.

O deputado João Leite -  Parabéns, deputado Rômulo Viegas. V. Exa. traz mais

dados importantes para esse pronunciamento que fazemos da tribuna da Assembleia

Legislativa.  É  importante  lembrar  que  tem  2  bilhões  para  Cuba,  Angola  e  outros

países, mas, antes de ontem, tentei ir  a uma reunião em Ravena, que pertence a

Sabará,  na  Região  Metropolitana,  e  não  consegui.  Aliás,  postei  na  internet  os

caminhões com cargas parados na estrada. Aquele prejuízo em Minas Gerais, e isso

porque não tem obra. Enquanto isso, fazemos obras de porto e aeroporto em Cuba.

Minas Gerais não tem estrada para escoar sua produção. Nossos cafeicultores estão

sofrendo, e o dinheiro está indo para Cuba e Angola. Quando acordaremos em nosso

país? O governo federal trouxe as informações para mostrar o motivo de ser secreto.

Ninguém pode saber para onde está indo o dinheiro dos brasileiros, do caríssimo

imposto pago pelos brasileiros. Está aqui a explicação de nosso Fernando Pimentel,

que tornou secreto os documentos sobre os empréstimos a Cuba e Angola.

Na  ocasião,  o  Ministério  alegou  que  os  contratos  continham  informações

estratégicas. Qual era a informação estratégica sobre Cuba? O que precisamos saber

mais sobre Cuba? O que mais precisamos saber? Que eles não aceitam oposição,
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que matam quem faz oposição a eles? O que mais precisamos saber sobre Cuba? Já

sabemos tudo de Cuba. Há um sigilo. Precisam ser resguardados. Quem autorizou o

ministro Pimentel, do PT, a emprestar dinheiro, a dar dinheiro a Cuba e Angola, sem

nos perguntar, e tornar os documentos secretos? Ninguém pode saber quanto eles

mandaram para Cuba e para Angola e em que esse dinheiro foi investido.

Há pouco, nosso líder do PSDB, deputado Antônio Carlos Arantes, e o deputado

Dalmo Ribeiro Silva, em nome de nossos cafeicultores, pediram ao governo federal

para fazer alguma coisa por essa classe. Responderam ao deputado Antônio Carlos

Arantes  que,  para  o  cafeicultor  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil,  não  há  dinheiro.

Deputado Duarte Bechir, não adianta vir aqui falar que o cafeicultor do Sul de Minas

está precisando de ajuda. O PT quer dar dinheiro para Cuba. É o novo financiador de

Cuba. O dinheiro suado dos brasileiros, dos cafeicultores, que estão na lavoura, vai

para Cuba.

Não autorizamos. Temos de debater esse assunto em nome do povo brasileiro. O

PT não  pode  fazer  isso  com  o  povo brasileiro.  O  PT,  que criou  a  Comissão  da

Verdade, agora faz essa verdadeira “começão da verdade”. Comeram a verdade. É

tudo  secreto,  sigiloso.  O  brasileiro  não  sabe  o  que  está  pagando.  Isso  é  uma

indignidade,  deputado  Rômulo  Viegas.  É  inaceitável  o  que  está  sendo  feito.  O

governo do PT passou dos limites. Esse governo dá dinheiro da Caixa para o timão,

para  o Corinthians,  para  o  Flamengo.  Além disso,  dá  dinheiro  para  Cuba e  para

Angola, e bota o carimbo: “secreto”. O brasileiro paga a conta, mas não sabe para

onde vai seu dinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Duarte Bechir) - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Presidente, deputados e deputadas, telespectadores

que assistem à TV Assembleia, Belo Horizonte, nos últimos dias, tem acompanhado,

com preocupação, um processo que pode causar impacto na vida de milhares de

moradores  da  cidade,  por  meio  da  flexibilização  e  do  aumento  do  potencial

construtivo  em  algumas  áreas  e  regiões  importantíssimas  da  nossa  capital.  A

prefeitura demonstra a intenção de encaminhar para a câmara municipal um projeto

de lei que trata da operação urbana consorciada, que na prática significa vender o
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direito ampliado de construção para a iniciativa privada, em determinados corredores

e microrregiões da cidade.

Nós, que moramos e nascemos nesta cidade, que já ocupamos espaços na gestão,

no  próprio  Legislativo  Municipal,  sempre  tivemos  a  preocupação de  a  cidade  ser

apropriada por todos, de a cidade garantir qualidade de vida para todos e de a cidade

preservar suas tradições e vocações culturais,  ambientais e sociais.  Preocupamos

para que Belo Horizonte não seja uma cidade excludente, não seja simplesmente um

objeto de desejo do mercado privado. Nossa preocupação é também com a intenção

da  Prefeitura  de  captar,  por  volta  de  R$4.000.000.000,00,  ampliar  o  potencial

construtivo,  em áreas de patrimônio do conjunto da cidade e até do Estado, para

ficarem  duas  das  áreas  que  serão  atingidas  com  o  aumento  do  coeficiente  de

aproveitamento.

Santa  Tereza  e  Pampulha,  em  algumas  situações,  poderão  ter  o  potencial  de

construção aumentado em até oito vezes. E o pior é que conquistamos, no governo

Patrus Ananias, um plano diretor que previa a transformação da Pampulha e de Santa

Tereza em áreas de diretrizes especiais, em áreas protegidas. Santa Tereza teve sua

primeira  área  de  diretriz  especial  da  cidade  regulamentada.  Tive  a  honra  de

coordenar a aprovação do projeto da ADE de Santa Tereza, com o saudoso prefeito

Célio  de  Castro,  porque  Santa  Tereza  possui  um lastro  cultural,  um veio  cultural

conhecido  até  internacionalmente.  E  a Pampulha nem se fala!  Conhecemos esse

patrimônio de todos e do mundo. Pois bem, essa operação urbana consorciada, vai,

na  prática,  atropelar,  flexibilizar  e  rasgar  essas  duas  ADEs.  Santa  Tereza  será

transformado num bairro de passagem, e parte da Pampulha será verticalizada.

O pior é que Belo Horizonte deveria realizar, neste ano, sua conferência municipal

de  política  urbana.  A prefeitura  até  hoje  não  convocou  essa  conferência,  sob  o

argumento de que estão sendo desenvolvidos planos diretores regionais e de que, no

ano que vem, com os planos diretores já elaborados, a cidade estaria mais preparada

tecnicamente para discutir  uma proposta global de política urbana. Será que esse

projeto, que trata da operação urbana consorciada, também vai esperar a realização

da conferência municipal de política urbana ou a prefeitura vai querer, no atropelo dos

projetos do final do ano, aprovar essa operação consorciada na câmara municipal?
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Levanto esta preocupação desta tribuna, porque se trata da capital, porque se trata

dos patrimônios que têm a ver com nosso Estado. O pior é que a população não está

sendo coletivamente ouvida.

Ontem,  quando  houve  a  apresentação  para  os  vereadores  da  cidade,  muitas

lideranças  foram  impedidas  de  participar  da  reunião.  Os  convites  estão  sendo

direcionados. Está sendo criada uma figura em Belo Horizonte: reunião pública com

convite pessoal e intransferível. Uma audiência que não é pública. Um determinado

secretário da prefeitura diz que quem participa de audiência pública é quem perdeu

eleição,  como se o ato de ganhar uma eleição eximisse a prefeitura de  construir

mecanismos e canais de diálogo permanentes com a população.

Vou lembrar a esse secretário da prefeitura que o parágrafo único do art.  1º da

Constituição Federal, que completou 25 anos, diz que o poder popular soberano será

exercido através de representantes eleitos e da participação direta. Não podemos

fazer tombar uma luta - como foi a da ADE Santa Teresa -, em alguns meses, uma

luta de décadas. Não podemos descaracterizar um bairro como Santa Teresa para

vender  o  espaço  à  iniciativa  privada.  Uma  cidade  não  pode  ser  apropriada

simplesmente pelos interesses econômicos. Uma cidade não é empresa. Uma cidade

é  construída  de  seres  humanos  que  têm  desejos  culturais,  sociais,  econômicos,

estéticos, ambientais. Lutaremos para preservar o patrimônio que é a Pampulha, o

patrimônio que é Santa Teresa. Temos de rediscutir a revalorização, a readequação, a

restauração da Lagoinha, mas da perspectiva dos que lá estão, e não simplesmente

transformando-a num naco a ser vendido a interesses econômicos.

O deputado Duarte  Bechir  (em aparte)  -  Deputado André  Quintão,  nesta  Casa,

aprendemos muito um com o outro, com as experiências e os trabalhos de cada um.

O meu prazo na Comissão de Participação Popular foi muito importante, ao lado de V.

Exa.,  na  questão de discutir  o  orçamento  e  no  acompanhamento  das  execuções

orçamentárias. Vejo que a luta de V. Exa. é muito grande, mas vejo também que,

nessa luta, as conquistas, e mais do que as conquistas, o trabalho sério de V. Exa.,

sempre brilha onde quer quer seja realizado.

Quero partilhar  dessa aflição.  Os que estão acompanhando a fala do deputado

André Quintão sentem, como sentimos aqui, a expressão do desejo de que aconteça,
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a necessidade e a possibilidade do pedido, o que é muito importante. Quando V. Exa.

fala, o recado é para o que pode e deve acontecer.

Queria somente, neste breve tempo, parabenizar V. Exa. por mais essa questão

apresentada, pelo trabalho e pela forma brilhante com que tem atuado no Parlamento

mineiro. Parabéns pelo pronunciamento, deputado.

O  deputado  André  Quintão*  -  Muito  obrigado,  deputado  Duarte  Bechir,  sempre

parceiro das boas causas da Comissão de Participação Popular. V. Exa. nos conhece

e sabe que não somos fechados a novidades, mudanças e parcerias, inclusive com o

setor privado; agora, de um princípio não abrimos mão: o princípio democrático. Não

podemos  deixar  que  a  prefeitura  venda  a  cidade;  que  a  prefeitura  possibilite  a

ampliação  de  construção  em  áreas  protegidas.  Isso  é  inadmissível.  Estamos

defendendo um diálogo mais aberto.

Deputado Rogério Correia, V.  Exa.,  em sua vida pública,  já viu reunião popular,

audiência pública, com convite pessoal e intransferível? Em que as lideranças que se

manifestem contra são impedidas de se manifestar?

Por  isso  estamos  fazendo  audiências  públicas  juntamente  com  os  vereadores

Pedro  Patrus,  Gílson  Reis  e  Arnaldo  Godoy.  O  vereador  Pedro  Patrus  tem

acompanhado  esse  assunto  na  câmara  municipal,  e  estamos  juntos  aqui  na

Assembleia,  a  Comissão  de  Participação  Popular  e  os  deputados  Fred  Costa  e

Rogério Correia. Imagine, deputado Fred, dizerem que quer audiência pública quem

perdeu eleição. Que visão mais atrasada! Queremos uma Belo Horizonte para todos.

Vamos estudar, vamos identificar as áreas ociosas e subaproveitadas. Tudo bem que

não tenham impacto sobre a mobilidade urbana, mas determinadas áreas, como o

entorno  de  Santa  Teresa  e  a  Pampulha  merecem,  no  mínimo,  discussão  mais

aprofundada. E o mais importante: sem realizar a conferência municipal de política

urbana.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado André Quintão, fizemos uma

crítica  ao  que  consideramos  “privataria”  no  processo  de  privatização  brasileira.

Precisamos verificar isso em Belo Horizonte também. Ouvi a fala de V. Exa. e me

lembrei disso. A situação é preocupante em regiões como a Pampulha, que nos é tão

cara.  Conversei  com  os  vereadores  Pedro  Patrus  e  Gílson,  que  estavam
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horrorizados. Ontem estive com o Gílson durante a visita da presidenta Dilma. Aliás, a

vinda dela desagradou os tucanos,  que ficaram nervosos. Eles acham que Minas

Gerais  é  propriedade  privada  dos  Neves.  Ninguém  pode  pisar  aqui  sem  a

concordância deles. Os jornais falaram mal da vinda da presidenta hoje. O presidente

do PSDB,  Marcus Pestana,  disse  que  ela  veio  aqui  à  toa,  apenas para  entregar

retroescavadeira e patrol.

O deputado André Quintão* - Perguntem aos prefeitos mineiros.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - E aos agricultores familiares também.

Para ele, foi à toa, pois só vê latifúndio e empresa agrícola na sua frente.

O deputado  André  Quintão*  -  Ele  está  com obsessão jurídica,  reação contra  a

presidenta. A sucessão interna no partido está mexendo um pouco com o presidente

do PSDB. Parece que ele está meio perdido.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Acho que existe ingrediente de pesquisa

nisso também. Não querem dizer que o senador está mal nas pesquisas aqui em

Minas. Eles diziam que ele teria 4 milhões de votos a mais. Difícil será ter 4 milhões

de votos aqui. Parece que a pesquisa está mal, e eles estão ficando perturbados.

Então, quando a presidenta vem ao Estado, é um deus nos acuda. É bom que ela

venha  mais.  Precisamos  conversar  sobre  as  “privatarias”  que  o  prefeito  está

querendo fazer aqui.

Portanto,  quero  solidarizar-me com  V.  Exa.  Ao  final,  se  puder  ler  a  cédula  de

votação do plebiscito... Deixarei o papel com V. Exa.

O  deputado  André  Quintão*  -  É  um  prazer,  deputado  Rogério.  Peço  mais  30

segundos,  Sr.  Presidente,  para  ler  as  perguntas.  Está  sendo  realizado  plebiscito

popular por iniciativa de vários movimentos sociais  e centrais sindicais.  A primeira

pergunta  é:  “Você concorda com que o governo de Minas Gerais  deva  reduzir  o

imposto estadual, ICMS, que representa em média 42% da conta de luz, para 14%?”.

Isso ocorre em São Paulo, governado pelo PSDB, e no Distrito Federal. Declaro o

meu voto, deputado Rogério: “sim”. A segunda pergunta é: “Você concorda com que a

Cemig deva reduzir em 50% a tarifa de energia para o povo de Minas Gerais?”. “Sim”.

Seria muito bom pagar uma conta mais barata. Estão espalhadas urnas em todo o

Estado de Minas Gerais.
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Espero que a Prefeitura de Belo Horizonte tenha uma iniciativa  democrática  ao

discutir  com  maior  abertura  a  operação  urbana  consorciada,  que  pode  significar

venda à iniciativa privada, o que prejudicaria a vida do cidadão. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Boa tarde a todas e a todos. Coincidentemente, não à

toa,  estou  aqui  com  a  mesma  indignação  do  deputado  André  Quintão,  que  me

antecedeu e a quem respeito e admiro, embora estejamos de lados opostos no que

diz  respeito  ao  governo  do  Estado.  Porém,  no  que  diz  respeito  a  essa  ação

atabalhoada,  para  não  dizer  outra  coisa,  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,

convergimos  na  indignação  em  relação  ao  tratamento  ao  belo-horizontino  e  ao

dinheiro público.

Deputado André Quintão, ontem o prefeito Márcio Lacerda chamou 54 presidentes

de associações de bairros para apresentar, como uma grande referência de operação

urbana  e  de  futura  ocupação  do  solo,  a  denominada  Operação  Urbana  de  Belo

Horizonte.  A  primeira  observação  que  faço,  por  mais  que  sejam  referências  da

sociedade  civil  organizada,  é  que  não  se  pode  restringir  uma  discussão  dessa

magnitude e dessa importância a somente 54 lideranças comunitárias.

Nesta semana, o mesmo prefeito, em entrevista à maior rede de TV local, falou que

apresentaria  também,  posteriormente,  aos  vereadores  -  pasmem  os  que  nos

acompanham -, para os trinta e tantos da base dele. Ou seja, com a oposição, com os

que discordam dele não tem nem conversa, a esses ele não apresentará. Falou ainda

mais: “Essa operação urbana não implica verticalização”. Porém, no transcurso da

mesma  entrevista,  ele  diz  que  a  base  da  operação  urbana  é  vender  potencial

construtivo, que ele denomina de título construtivo, que potencializa a construção até

seis  vezes.  Ora,  se  hoje  em  determinado  local  com  360m2 posso construir  duas

unidades habitacionais,  se potencializarmos isso 6 vezes,  estaremos falando que,

com a mesma metragem, poderemos fazer  12 unidades habitacionais.  E não são

horizontais,  são  verticais.  Se,  para  ele,  aumentar  -  e  aí  vou  ser  o  mais  didático

possível - para cima não é verticalizar, então o que é verticalizar? Será que, para ele,

verticalizar  então  é  uma Torre  de  Pisa,  é  uma Torre  Eiffel?  Será  que  depois  da



2015
____________________________________________________________________________

“Lacerlândia”  que ele  quer  fazer,  que é  o centro  administrativo,  para ele também

verticalizar é somente isso? É um absurdo.

Ele  falou  também  em  descentralizar.  Na  mesma  entrevista,  ele  insiste  na

construção  do  centro  administrativo  na  região  da  Lagoinha.  Parece  até  que  ele

desconhece a cidade de Belo Horizonte: a região da Lagoinha fica ao lado do Centro,

no início da Avenida Antônio Carlos. Que paradoxo! Ele quer descentralizar, mas quer

construir  um  centro  administrativo  e  colocar  lá  7  mil  pessoas  para  trabalhar

diariamente.

Repito:  centro  administrativo,  na  sua gênese,  é  algo  a  que,  a  princípio,  somos

simpáticos,  porque se fala em otimizar  recursos e centralizar  o poder,  evitando o

deslocamento das pessoas e a consequente piora do trânsito. Porém, são realidades

completamente  diferentes:  a  estabelecida  pelo  então  governador  Aécio  Neves,

quando tinha em sua equipe o atual governador Anastasia, e a proposta pelo prefeito

Marcio  Lacerda.  Por  que  afirmo  isso?  Naquela  oportunidade,  com  base  em  um

estudo, em uma lógica de ocupação do Vetor Norte da cidade, não havia necessidade

de desapropriação,  de retirada de um único morador.  Entre as  nove regionais  da

cidade de Belo  Horizonte,  aquela  era  a  que  possuía  maiores  espaços  ainda não

habitados  e  imóveis  menos  valorizados.  Concomitantemente,  houve  um  grande

investimento na Linha Verde, que liga a capital ao Aeroporto Internacional de Confins.

Portanto, é uma realidade completamente diferente da relativa à região da Lagoinha,

que é importante para a cidade, do ponto de vista histórico, e está localizada ao lado

do Centro  de  Belo  Horizonte.  Vai  ser  necessário  fazer  desapropriação,  o  trânsito

ficará  caótico,  como já  acontece  na  maioria  ou  na  totalidade  da  cidade,  haverá

necessidade de investimento  em mobilidade urbana,  exatamente pela inoperância

dessa gestão e de outras que a antecederam.

Diante  desse  quadro,  eu  e  lideranças  da  região  estamos  nos  esmerando  para

mostrar  ao  prefeito  o  quanto  ele  está  agindo  de  forma  errônea,  contrária  ao

sentimento  e  à  necessidade  da  região  e  da  cidade.  Cito,  nominalmente,  três

importantes presidentes de associação: Teresa, Cacá e Juninho. A região clama por

revitalização. A cidade não admite que o valor de R$1.000.000.000,00 seja jogado

pelo ralo, simplesmente por vaidade, e não por necessidade.
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Se perguntarmos aos moradores da  Lagoinha e adjacências,  acredito  eu  que a

ampla  maioria  ou  a  totalidade  não  vai  querer  centro  administrativo  ali,  e  sim

revitalização. Deputado Rogério Correia, se fizermos o que vocês estão fazendo, um

plebiscito popular ou até um plebiscito realizado pela prefeitura - que seria o certo -,

para perguntar o que é prioridade para os munícipes de Belo Horizonte, não hesito

em afirmar  que a cidade tem outras  tantas  prioridades,  como mobilidade urbana,

saúde, educação e segurança.

E  se  a  motivação  da  operação  urbana  consorciada  é  garantir  recursos  para

investimentos - porque, segundo ele, faltam recursos para investimento na cidade - é

um paradoxo, é abominável, é absurdo querer gastar R$1.000.000.000,00 no centro

administrativo.

Já falamos aqui, tanto eu quanto o deputado Rogério e outros, que o Hospital do

Barreiro está parado, enquanto a população padece e necessita de saúde pública.

Obras do Orçamento Participativo, como a Praça São Vicente, câmeras de segurança

tão necessárias  e  outras  tantas  estão  paradas.  E  o  prefeito  querendo gastar  um

recurso dessa magnitude com um centro administrativo. Isso é lamentável.

Porém,  vamos  continuar  combatendo  isso,  só  vamos  parar  quando  houver  um

recuo da prefeitura.

Quero  deixar  claro  para  a  população  que  não  vai  ser  construído,  não  vamos

desperdiçar dinheiro público com centro administrativo municipal.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Fred Costa, vou ser breve ao

externar minha opinião sobre essa apelidada “Brasilinha” do Lacerda. Vejo isso com

muita tristeza, porque é um recurso que não é prioridade a ser investido num local em

que as pessoas não querem. Ali é preciso uma revitalização, pela tradição do local,

não a transformação em centro administrativo. Belo Horizonte tinha um projeto de

revitalizar o Centro da cidade. Poderiam funcionar os órgãos da Prefeitura no Centro

revitalizado.  Não  há  necessidade  de  gastar  recursos  públicos  para  construir  um

centro novo, em especial, numa região como aquela que o prefeito está propondo.

Propondo não,  impondo,  sem que a população queira.  É lamentável  a atitude do

prefeito, que mostra, mais uma vez, o autoritarismo com que trata a cidade. Já tive

oportunidade  de  conversar  com  pessoas  que  estão  no  movimento  que  rejeita  a
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“Brasilinha” do Lacerda, para que pudessem fazer um plebiscito geral em todas as

cidades,  assim  como  tem  sido  feito  o  plebiscito  popular  dos  sindicatos  e  do

movimento social para forçar a baixa na conta de energia, que é uma das mais caras,

bem como do ICMS, que também é um dos mais caros. Um plebiscito como esse

deveria  ser  feito  nas cidades,  dando a  opção ao eleitor  de  escolher  aquela  obra

necessária.

Como V. Exa. lembrou bem, o Hospital do Barreiro é uma promessa de campanha

que não foi cumprida. Já era uma promessa da outra campanha. Agora, passou para

essa campanha, mas até agora nada aconteceu. Tudo está parado. Ou ainda, que

seja  aplicado  o  recurso  em  obra  antiga  do  Orçamento  Participativo  que  está

paralisada na minha região, na Praça São Vicente, onde as pessoas sofrem com todo

aquele trânsito. Tenho certeza de que, se fizerem um plebiscito, essa proposta que o

prefeito está fazendo deve ficar em último lugar. É difícil escolher uma coisa mais

inútil que fazer essa “Brasilinha” do Lacerda! Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é dizer que essa história de verticalizar a Pampulha já é antiga.

Em  meu  primeiro  e  segundo  mandatos  como vereador  de  Belo  Horizonte,  já  se

discutia, no Plano Diretor e na nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, se iriam ou não

verticalizar  a  Pampulha.  Isso  volta  com  vários  nomes,  mas  sempre  o  sentido  é

verticalizar. Vocês têm razão. E verticalizar, nesse caso, é óbvio, só pode ser para

subir edifícios. Abaixar, não é. Verticalizar para baixo é difícil ali. Evidentemente, o

que  querem fazer  é  coisa  antiga,  fruto  da  força  e  do  poder  econômico em  Belo

Horizonte, que é o que o prefeito, aliás, adora.

Fica aqui meu apoio às palavras de V. Exa. Muito obrigado.

O deputado Fred Costa* - Agradeço ao deputado Rogério Correia. V. Exa. e eu

fomos  vereadores  em Belo Horizonte.  Por  várias  vezes,  deparei-me com projetos

propondo  verticalizar.  Foi  assim  com  a  região  da  Pampulha,  foi  assim  com  o

Belvedere, com o São Bento, com o Santa Lúcia e com o Buritis.  Tenho a minha

consciência absolutamente tranquila, porque, todas as vezes em que me deparei com

projetos dessa natureza na Câmara Municipal de Belo Horizonte não só os denunciei

à opinião pública e à sociedade civil como votei contra todos. Isso está registrado nos

anais da Câmara Municipal.
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Quero também dividir com os nobres pares algumas notícias boas. Ainda ontem

falava  com  a  minha  equipe  que estou  muito  feliz  com a  minha  produtividade  no

mandato,  observando  que  vale  a  pena  acreditar,  lutar  por  aquilo  que  é  justo  e

procurar  transpor  os  enormes desafios.  Falei  isso,  porque,  ainda nesse mandato,

conseguimos, com a sociedade civil  organizada, a primeira delegacia de proteção

animal do Estado de Minas Gerais; conseguimos evitar a cobrança de pedágio entre

Belo Horizonte e Nova Lima, na BR-040, onde estive nove vezes na ANTT, com os

movimentos sociais, com as associações, e também temos o Portal Sul.

Aqui falamos do Orçamento Participativo Digital. Na oportunidade, no Orçamento

Participativo, ficou em 1º lugar a Praça São Vicente e, em 2º, o Portal Sul.

Mesmo ficando em segundo lugar, consegui, por meio de medida compensatória, a

alça;  também  por  medida  compensatória,  a  trincheira;  e  agora  o  governador

Anastasia, assim como fez no nosso pedido da delegacia, fez também no Portal Sul.

Ele liberou R$16.000.000,00 para que possamos construir o viaduto Belo Horizonte-

Nova Lima.

Presidente, concluo deixando registrado que hoje teremos uma importante reunião,

eu e o presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro, para que possamos resolver a

questão  do cartão  opção Master,  permitindo  a  transposição  em  ônibus  na  região

metropolitana  para  os  idosos  de  Minas  Gerais.  Espero  que  isso  seja  mais  uma

conquista, mais uma garantia para os idosos. É a Assembleia Legislativa conseguindo

produzir mais pelos mineiros. Muito obrigado pela atenção de todos.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de
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Lei  nº  3.894/2013,  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  os  Projetos  de  Lei  nºs

3.957/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,  e  4.007/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública, foram desanexados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 12.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno,  a

presidência  determina  a  anexação  dos  referidos  projetos  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.956/2013, do deputado Pompílio Canavez, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de outubro de 2013.

Ivair Nogueira, 1º-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  6.015,  6.019  a

6.025/2013, da Comissão de Direitos Humanos, 6.016 e 6.017/2013, da Comissão de

Cultura, e 6.018/2013, da Comissão de Saúde.  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  13ª

Reunião  Extraordinária,  em  23/10/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.866/2013,  da

deputada Liza  Prado,  e  5.875/2013,  da  Comissão  da  Pessoa com  Deficiência;  e

rejeição do Requerimento nº 5.859/2013, do deputado Anselmo José Domingos; e de

Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em  23/10/2013,  do

Projeto de Lei nº 4.524/2013, do deputado Inácio Franco (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, peço a palavra neste momento

apenas para mostrar, divulgar e dar publicidade a esta cédula de votação que acabo

de receber. Faço questão de votar e colocá-la na urna do plebiscito. Existem dois

questionamentos que,  acredito,  não só eu,  mas todo mineiro,  devo estar  fazendo

neste momento. O primeiro é: “Você concorda que o governo de Minas deve reduzir o

imposto estadual, o ICMS, que representa em média 42% da conta de luz, para 14%,

como é o caso de São Paulo e do Distrito Federal?”. O segundo questionamento é:

“Você concorda que a Cemig deve reduzir em 50%, no mínimo, a tarifa de energia
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para o povo de Minas Gerais?”. Acabo de responder a esses dois questionamentos e

estou depositando o meu título na urna para que possamos fazer essa discussão em

Minas Gerais, pois ela é extremamente importante. Não é só pelo preço das tarifas

cobradas,  em Minas  Gerais,  pela  Cemig,  mas  também  por  uma outra  discussão

extremamente  necessária,  a qualidade do serviço de iluminação que a população

está recebendo atualmente no Estado. Já denunciei isso diversas outras vezes neste

Plenário, e até fizemos uma audiência pública na cidade de Montes Claros; porém,

nestes dias, a região Sul de Montes Claros ficou mais de 15 horas às escuras, por

falta de um trabalho específico da Cemig. Na semana passada, participamos lá da

inauguração  da  Alpargatas,  e  que  seja  muito  bem-vinda  essa  empresa,  essa

indústria, à cidade de Montes Claros, mas a Cemig está tendo dificuldades, porque ou

ela atende à Alpargatas ou atende a uma parte da população. Quando ela coloca a

sua  rede de transmissão  móvel  para  ajudar  a  Alpargatas,  a  população perde,  e,

quando  a  coloca  para  ajudar  a  população,  a  Alpargatas  fica  prejudicada.  Então,

deposito este voto na urna,  não como deputado,  mas como mais um contribuinte

mineiro que quer a redução dessas tarifas abusivas em Minas. O ICMS que pagamos

na conta de luz no Estado de Minas Gerais é o mais caro do Brasil: uns dizem que é

de 30%, mas ele chega a 46%. A isenção de até  90kWh concedida em Minas é

insuficiente. Por uma média nacional, o consumo mínimo, considerando-se qualquer

casa, mesmo que seja da pessoa mais simples possível, é de 150kWh a 152kWh, ou

seja, a isenção de 90kWh não resolve o problema para quase ninguém em Minas

Gerais.  Então, temos de deixar de enganação. Temos de impedir  que as pessoas

cobrem impostos, mas não tragam benfeitorias, que é o que está ocorrendo hoje, se

pensarmos na iluminação pública a cargo da Cemig. Pagamos uma taxa cara, com o

maior  ICMS do Brasil,  mas não temos a  contrapartida.  No  Norte  de  Minas,  com

certeza, mas creio que em várias outras regiões do Estado, não estamos recebendo o

serviço que a população mineira merece. Repito: o Norte de Minas está prejudicado.

Muitas cidades estão sem luz. Isso, em futuro próximo, pode preocupar até mesmo as

indústrias que pretendem ir para Montes Claros. Elas podem, sim, questionar se terão

de fato energia suficiente para tocar os seus projetos. Então, faço, com muito gosto, o

depósito desta cédula na urna do plebiscito, convidando toda a população de Minas,
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nas  igrejas,  nos  sindicatos  e  em  outros  centros,  a  dar  o  seu  voto.  Espero  que

consigamos reunir mais de um milhão de votos, para forçar essa discussão no Estado

de Minas Gerais. Era a questão de ordem que queria fazer, Sr. Presidente. Obrigado.

O presidente - Obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Como parlamentar, também

quero dizer que uma das lutas que temos de travar hoje é a discussão do pacto

federativo e  de tudo o que puder  refletir  na  redução de impostos,  de  uma carga

tributária considerada uma das mais elevadas do mundo. Nem o empresariado nem o

contribuinte  aguentam  tanto  imposto.  Portanto,  em  um  plebiscito  como o  que  se

realiza  hoje,  também  quero  registrar  o  meu  voto  favorável.  Aliás,  votarei

favoravelmente a tudo o que contribuir para abaixar esta carga que é a taxa elevada

de  impostos  que  temos.  Portanto,  voto  favoravelmente,  acompanhando-os  neste

plebiscito, porque entendo que essa discussão é importante, e temos de buscar um

entendimento  para  que  esta  Casa  possa  dar  continuação  à  discussão  do  pacto

federativo  -questão  que  tem  de  ser  discutida,  mesmo.  Cada  Estado  tem  suas

peculiaridades, mas não podemos continuar assim, porque o empresariado não vai

suportar essa carga tão elevada.

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 2º turno, do Projeto de Lei nº 777/2011 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.720 e 4.454/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Presidência do Deputado Bonifácio Mourão, da Deputada Rosângela Reis e do

Deputado Fred Costa
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Viviane Café Marçal - Palavras da Sra. Ruth Necha Myssior - Palavras do Sr. Freddy

Alejandro Solórzano Antunes - Palavras da Sra. Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva

- Palavras do Sr. Carlos Alberto dos Passos - Esclarecimentos sobre os Debates -

Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

André  Quintão  -  Bonifácio  Mourão  -  Cabo  Júlio  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fred Costa - Inácio Franco - Leonardo

Moreira -  Luiz  Henrique -  Paulo  Guedes -  Pompílio  Canavez -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa.

Abertura

O presidente (deputado Bonifácio Mourão) - 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

-  O  deputado André Quintão,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Dez Anos do

Estatuto do Idoso - Avanços e Desafios para um Envelhecimento Digno, que reúne os

seguintes objetivos: marcar o aniversário de 10 anos do Estatuto do Idoso - Lei nº

10.741,  de  2003  -,  contextualizar  a  situação  do  envelhecimento  no  Brasil  e,  em

particular,  em  Minas  Gerais  e,  por  fim,  debater  aspectos  referentes  às  políticas

públicas para os idosos no Estado de Minas Gerais.
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1º Painel

Composição da Mesa

O locutor  - Convidamos a tomar  assento à Mesa para o 1º  Painel  o Exmo. Sr.

Cássio Soares,  secretário  de Estado de Desenvolvimento Social,  representando o

governador do Estado, Antonio Anastasia; a Exma. Sra. deputada Rosângela Reis,

presidente da Comissão do Trabalho desta Casa; os Exmos. Srs. deputados André

Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa; e Fred Costa,

presidente  da  Frente  Parlamentar  em Defesa da Pessoa Idosa desta Casa;  e  as

Exmas. Sras. procuradora de justiça Maria Odete Souto Pereira, coordenadora do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das

Pessoas com Deficiência e Idosos - Caoppdi -, representando o procurador-geral de

justiça, Carlos André Mariani Bittencourt;  Gláucia Brandão, secretária municipal de

Políticas  Sociais  de  Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito  municipal,  Marcio

Lacerda; Andréa Abritta Garzon, defensora-pública geral do Estado; Karina Junqueira

Barbosa,  coordenadora do Observatório  Mineiro da Pessoa Idosa;  e Girlene Reis,

membro da Coordenadoria do Núcleo ODM Minas e articuladora da Região Sudeste

do ODM Brasil.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar  a presença nesta solenidade do Exmo. Sr.

Felipe Willer, coordenador especial de Políticas para o Idoso da Sedese; da Exma.

Sra. Delegada Margareth de Freitas Assis Rocha, chefe da Divisão Especializada de

Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência; e do Maj. PM Cleverson

Natal de Oliveira.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Presidente

Exmo.  Sr.  Cássio  Antônio  Ferreira  Soares,  nosso  colega  e  secretário  de

Desenvolvimento  Social  de  Minas  Gerais,  representando  o  governador  Antonio

Augusto  Junho  Anastasia;  Exma.  Sra.  Deputada  Rosângela  Reis,  presidente  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia Legislativa de
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Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Deputado  André  Quintão,  presidente  da  Comissão  de

Participação  Popular;  Exmo.  Sr.  Deputado  Fred  Costa,  presidente  da  Frente

Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa; Exma. Sra. Procuradora Maria Odete Souto

Pereira, coordenadora do CAO das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do

Idoso  e  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência,  representando  o  Dr.  Carlos  André

Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça de Minas Gerais; Exma. Sra. Gláucia

Brandão, secretária municipal de Política Social de Belo Horizonte, representando o

prefeito Márcio Lacerda; Exma. Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet, defensora pública-

geral  de  Minas  Gerais;  Exma.  Sra.  Karina  Junqueira  Barbosa,  coordenadora  do

Observatório  Mineiro  da  Pessoa  Idosa;  Exma.  Sra.  Girlene  Reis,  membro  da

Coordenadoria do Núcleo Estadual ODM de Minas Gerais e articuladora da Região

Sudeste.

Ao completar uma década de vigência, o Estatuto do Idoso mostra-se instrumento

de  grande  importância  na  vida  de  nossa  população  mais  velha,  garantindo-lhe,

sobretudo, tratamento diferenciado em relação aos serviços essenciais e prioritários e

mostrando que o País já tem seu olhar voltado para a proteção à terceira idade. No

entanto, apesar da rápida mudança na pirâmide etária de nossa população, nosso

cidadão idoso ainda  se  vê  vítima  de  um  comportamento  cultural  que o  relega  a

segundo plano. Portanto, o estatuto ainda pode ser considerado como a metade do

caminho,  pelas  conquistas  pontuais,  entre  as  quais  as  mais  visíveis  são as  filas

exclusivas ou a gratuidade nos serviços de transporte.

Com valores sociais que privilegiam a beleza,  o dinheiro e o consumo, os mais

jovens  tendem  a  desprezar  os  mais  velhos,  que  perdem,  até,  espaço  dentro  da

própria família, precisando de coragem e apoio para denunciar abusos que atentam

contra sua dignidade. Por outro lado, as instituições de saúde não estão atendendo

adequadamente  aos  pacientes  da  terceira  idade,  pois  nos  serviços  públicos  não

existe atendimento integralmente dedicado a essa faixa, necessitada de internações,

serviços exclusivos e procedimentos especiais. Ao reconhecer que o envelhecimento

é direito personalíssimo e que sua proteção é direito social, o estatuto trouxe grande

avanço  para  o  estabelecimento  de  medidas  para  proporcionar  o  bem-estar  dos

idosos,  muitas  das  quais  provocam,  infelizmente,  resistência  no  restante  da
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população.

Assim, ao reconhecer a fragilidade econômica e assumir a promoção da integração

e da participação social dos indivíduos na terceira idade, mas sem estipular fontes de

financiamento,  a  observação  do  estatuto  vem,  indiretamente,  ameaçando  a

solidariedade intergeracional.  A concessão de descontos para um grupo cada vez

maior de pessoas vem fazendo com que o custo decorrente seja compartilhado com

toda  a  sociedade,  provocando  encarecimento  das  tarifas  de  transporte  ou  das

entradas para os meios de entretenimento. Mas o direito à prioridade das pessoas

idosas  também  tem  sido  violado  na  imposição  de  barreiras  arquitetônicas  e

urbanísticas e ainda dos meios de transporte, que prejudicam sua locomoção.

A questão  da  velhice  vem  fazendo  parte  da  agenda  desta  Assembleia,  que  a

reconhece como prioritária. Tomamos, com muito empenho, a frente da campanha

que  pretende  levar  à  ONU  um  novo  objetivo  de  mudança  para  o  mundo,  que

pretendemos que seja chamado Idade com Qualidade. Os brasileiros estão ficando

mais velhos e vivendo mais. Por isso e para que esses anos conquistados sejam

usufruídos com dignidade, precisamos de políticas que assegurem a essas gerações

- presentes e futuras - inclusão social, renda, saúde, lazer e cultura.

Cumprimento cada participante, os especialistas e os técnicos que se dispuseram a

compartilhar  conosco  a  sua  experiência  e  a  sua  luta  pessoal  por  uma  causa

imprescindível.  Desejamos o devido sucesso a  este ciclo de debates.  Tenho total

convicção de que daqui sairão ideias decisivas para que possamos implementar leis,

políticas públicas e programas para a faixa etária mais alta.  Vamos, juntos, tornar

mais ameno o futuro de todos nós. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Karina Junqueira Barbosa

Em  nome  do  Observatório  Mineiro  da  Pessoa  Idosa,  agradeço  o  convite  para

participar  deste  ciclo  de  debates.  Gostaria  de  apresentar  o  observatório,  que  foi

criado no mês de agosto, por uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais e a PUC Minas. Nosso propósito é qualificar o debate sobre a política pública

voltada para a população idosa. Espero estar aqui no próximo ano para apresentar os

resultados dessa pesquisa sobre o índice de qualidade de vida da pessoa idosa. Uma

vez  que  estamos  debatendo,  procurando  desenvolver  políticas  públicas  para  um
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grupo  específico,  temos  de  conhecer  quem  é  esse  público  e,  principalmente,

compreender a heterogeneidade do que chamamos pessoa idosa. Temos de pensar

que hoje, no Brasil, há expectativa de vida de 73 anos. O idoso tem 60, tem 70, tem

80, tem 90 anos. Estamos falando de idosos diferentes. Da mesma forma, quando

falamos de um idoso que more em Belo Horizonte e de outro que more na zona rural

ou  numa  cidade  pequena,  também  falamos  de  idosos  diferentes.  Portanto,  não

queremos fazer política pública para o idoso, mas para os idosos.

O objetivo da construção desse índice de qualidade de vida é entender como estão

vivendo os  idosos de Minas Gerais,  tentando entender  essa heterogeneidade em

relação à própria idade, mas também a trajetória, o lugar que habitam, o acesso à

infraestrutura e os equipamentos que possam dar efetividade a essa qualidade. A

partir  daí, queremos fornecer subsídios para a Assembleia Legislativa realizar uma

tarefa propositiva, mas também de fiscalização das políticas públicas.

Nosso trabalho está se iniciando, é algo ainda muito incipiente. Não trabalharemos

apenas em relação ao índice de qualidade de vida. O observatório é acadêmico e

está  funcionando  na  PUC.  Queremos  fazer  estudos  e  publicações  a  respeito  do

idoso. Deixo um convite às  pessoas que desejarem desenvolver pesquisas nessa

área;  que  nos  procurem.  O contato  é  observatórioidoso@pucminas.br.  Espero  no

próximo ano estar aqui apresentando os resultados do nosso trabalho e ajudando a

Assembleia no projeto do movimento Idade com Qualidade, que é um movimento

amplo para efetivamente fazer o que o Estatuto do Idoso diz,  que é dar ao idoso

prioridade absoluta na formulação e na implementação de políticas públicas. Muito

obrigada.

Palavras da Sra. Girlene Reis

Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui representando o Movimento Nacional

pela  Cidadania  e  Solidariedade.  Esse  movimento  foi  constituído  no  Brasil  pela

sociedade civil,  em prol do ODM. É um movimento social que objetiva mobilizar a

sociedade brasileira  em prol  do  ODM.  Hoje temos organização em todo o  Brasil.

Cada estado da Federação brasileira tem um núcleo formado que vai trabalhar junto

com a sociedade, junto com as empresas e com as instituições públicas em geral,

para o atingimento das metas do milênio.
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Eles atendem basicamente algumas questões que já vinham sendo repetidas desde

a  década  de  1990  por  várias  conferências  organizadas  pela  ONU,  como  a

erradicação da fome e da miséria;  a educação fundamental para todos e todas; a

igualdade de gênero, tão importante para continuarmos com uma paridade maior em

nossa sociedade; a saúde em relação às mortalidades materna e infantil; a questão

de  algumas  doenças  endêmicas,  como a  malária  e  a  aids;  e  o  desenvolvimento

econômico, mas observando-se o desenvolvimento social.

Essa plataforma foi constituída no ano de 2000, e o Brasil passou a ser signatário

desses oito objetivos do milênio a partir de 2004, quando o presidente Lula assinou

com  a  ONU  um  pacto  pelas  metas  do  milênio.  Em  2015  encerraremos  essa

plataforma,  mas  o  mundo  já  está  discutindo  uma  nova:  os  objetivos  para  o

desenvolvimento sustentável. Ela foi definida a partir da Rio+20, que aconteceu no

Brasil há dois anos.

Hoje a ONU concebe que a proporção de pessoas com mais de 60 anos, entre

2007 e 2050, vai triplicar no mundo, alcançando o patamar de 2 bilhões, ou seja, o

mundo está envelhecendo. Quanto mais se reduz a fertilidade - as  mulheres têm

menos filhos -, mais aumenta o número de idosos. A ONU já vem estabelecendo,

desde 1991,  alguns pactos. Estabeleceram-se os princípios  das Nações Unidas a

favor da pessoa idosa. Em 1999 se criou o Ano da Pessoa Idosa. Em 2002 tivemos a

Declaração Política e Plano de Ação Interna, ou seja, um plano internacional  que

traçará várias metas e ações para a questão da pessoa idosa no mundo.

O que temos hoje  no  Brasil?  Em 2013,  são 14.900.000 pessoas idosas,  o que

corresponde  a  7,4% da  nossa população.  Em  2060,  teremos  58  milhões  dessas

pessoas, ou seja, 26,7% da população. Então, hoje estamos fazendo algo histórico e

fundamental, principalmente quando reunimos a sociedade civil, com a participação

das pessoas, de vocês, que estão à frente do movimento da pessoa idosa no País.

Isso é fundamental. Vocês estão construindo e garantindo direitos para as gerações

futuras, da mesma forma que lá atrás, nas décadas de 1960 e 1970, vários jovens do

País lutaram para hoje estarmos discutindo aqui democraticamente nossos direitos.

Portanto, acredito que o Legislativo é fundamental nessa trajetória. Precisamos de

leis com qualidade, de leis que escutem a sociedade em geral, para que, no futuro,
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tenhamos uma sociedade com melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Essa

discussão  é  urgente,  e  não  podemos  deixar  que  ela  se  perca  ao  longo  dessa

trajetória. Acredito que, a partir de 2015, a partir  dos objetivos do desenvolvimento

sustentável, entraremos com novas metas no mundo, e a questão da pessoa idosa,

com  certeza,  fará  parte  dessa  agenda.  Vimos  que  as  informações  a  respeito  do

mundo seguem mais ou menos o mesmo padrão do Brasil, mas, se a ONU e os

quase  200  países  consignatários  não  quiserem  propor  como meta  a  questão  da

pessoa idosa, nós, brasileiros, poderemos fazer isso em nosso país.

Essa discussão, esse debate é fundamental para constituirmos essa meta para a

pessoa idosa, para a qualidade de vida, para o que desejamos às gerações futuras. O

Movimento Nacional  pela Cidadania e Solidariedade está aí  para juntos  fazermos

essa  discussão  e  para  construirmos  com  mais  qualidade  uma  forma  que  seja

cooperativa, coordenada e que junte a sociedade como um todo nessa discussão.

Agradeço e estamos juntos nessa trajetória e nessa luta. Obrigada.

Palavras do Deputado Fred Costa

Peço licença aos presentes para utilizar a tribuna. Bom dia. Quero cumprimentar o

nosso  líder  do  governo,  competente  professor  de  todos  nós,  deputado  Bonifácio

Mourão. Nesta data tão especial, nada mais justo do que colocar esse experiente

homem público para presidir esta importante solenidade, marco na Casa do povo de

Minas,  na  medida  em  que  vemos  este  Plenário  repleto,  se  não  de  idosos,  de

entusiastas das políticas públicas para os idosos. Assim como fiz com o deputado

Mourão,  quero  estender  meus  cumprimentos  a  todos  os  componentes  da  Mesa

condutora dos trabalhos, na pessoa do líder Carlão.

Quero iniciar minha fala parafraseando uma secretária que para mim é dotada de

uma capacidade singular.  Refiro-me à secretária de Educação Ana Gazzola. Certa

vez, acompanhava atentamente uma fala dela, e ela iniciou dizendo o seguinte: “Vou

falar de cor”. Todas as pessoas a olharam com olhar de indagação, tal como vocês

estão me olhando agora. Mas ela, intelectual, se referia naquele momento ao latim.

Ela se referia a falar de coração. E quero falar com o coração entusiasmado e feliz

por ver este espaço cheio de pessoas voltadas para discutir, pela primeira vez nesta

legislatura, um instrumento aprovado há 10 anos, o Estatuto do Idoso.
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Não poderia deixar de lembrar que o Estatuto do Idoso passou por sete anos de

discussão até se efetivar como lei. Passado esse período e mais de uma década,

esse instrumento de cidadania, infelizmente, ainda não tem sido cumprido. Quando

falamos de cidadania no estado democrático de direito, estamos falando de direitos e

deveres.

Quero  destacar  talvez  um  dos  maiores  objetos  de  preocupação  dos  idosos:  a

saúde. O estatuto traz em um de seus artigos a garantia da saúde integral e irrestrita,

a garantia de que a rede de convênio particular não pode aumentar o custo para o

idoso pela sua idade - algo que tem sido descumprido -, que o idoso tem preferência

em qualquer atendimento público e tem direito a atendimento de qualidade.

Acredito, ou melhor, afirmo que isso não está sendo cumprido. O idoso tem direito

de pagar 50% do valor do ingresso em espetáculos de cultura, lazer e entretenimento.

Quero lembrar que recentemente houve um grande evento esportivo no Brasil e, no

ano que vem, sediaremos a Copa do Mundo e, até o presente momento, não escutei

de ninguém que o idoso terá garantia de 50% de desconto.

Em relação ao transporte público coletivo em Belo Horizonte, com a participação

efetiva  dos  grupos  de  terceira  idade,  conseguimos  o  cartão  bhbus  Master,  que

permite a transposição da roleta, mas também até o presente momento, infelizmente,

o  que  foi  previsto  no  Estatuto  do  Idoso  não  está  sendo  cumprido,  que  é  a

transposição da roleta, dentro da região metropolitana, e a viagem gratuita, nos 853

municípios de Minas Gerais, para os ocupantes de duas vagas. O que exceder esse

quantitativo, querendo o idoso viajar, é uma garantia prevista na lei, de pagamento

apenas de 50%.

Citei três pontos, mas poderia enumerar outros tantos. É importante que existam

normas que vão ao encontro das necessidades do idoso. Tão importante quanto isso

é a garantia de que essas normas sejam cumpridas. Do contrário, nosso trabalho não

fará o menor sentido. Para que existe o vereador, que é fiscalizador das ações do

Executivo  municipal  e  formulador  das  leis  municipais?  O  mesmo  vale  para  os

deputados  estaduais  e  federais  e  para  os  senadores.  Todos  estamos  aqui  para

formular e fazer cumprir as leis.

Hoje também não poderia deixar de cumprimentar e felicitar entusiasticamente o
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nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro, que abriu as portas da Assembleia e que

tem possibilitado e dado estrutura a todos os deputados que estejam engajados no

sentimento  de  trabalhar  pelo  idoso.  Ele  nos  permitiu  promover  aquele  grande

encontro e, a partir do Idade com Qualidade, desenvolver um movimento organizado

com diversas iniciativas de trabalho específico para o idoso, incluindo o trabalho que

tem sido desenvolvido junto à PUC. Há ainda um trabalho embrionário, que vai render

frutos  profícuos:  o  Observatório  do  Idoso,  que vai  traçar  um  diagnóstico  para  as

diretrizes das políticas públicas. E hoje estamos, neste ciclo de debates, celebrando

10 anos do Estatuto do Idoso, que tem uma importância transcendental não só para

refletirmos  a  respeito  do  estabelecido  nesse  estatuto,  mas  também  para  apontar

caminhos para duas questões fundamentais  dentro desta  Casa.  Nosso objetivo  é

fazer uma comissão permanente do idoso, um grupo de deputados que discutam,

oficialmente, políticas públicas para os idosos.

Outra questão fundamental de que já falei no passado são as políticas públicas.

Políticas públicas para defesa das mulheres, para proteção e defesa da criança e do

adolescente,  e  políticas  públicas  contra  o  racismo.  Também  é  fundamental  e

necessário  que  esta  Casa  garanta  orçamento  para  as  políticas  públicas  para  os

idosos.

Quero também cumprimentar  a deputada Rosângela Reis,  que,  na ausência de

comissão específica, tem não só aberto as portas da sua comissão, mas também

participado de forma efetiva de todas as discussões de interesse dos idosos. Aliás,

pela  primeira vez nesta Casa estamos promovendo a interiorização da discussão

desse  tema,  já  que  serão  realizadas  audiências  públicas  em  várias  cidades  do

Estado.

Tratando ainda de assuntos sobre os quais esta Casa tem o dever e a obrigação de

interceder  e  discutir,  quero  anunciar  com  muita  alegria  que  já  realizamos  três

audiências públicas para tratar do tema “Transporte público para o idoso”. Por que

digo  com  alegria?  Parece  um  paradoxo.  Estou,  sim,  como  cada  um  de  vocês,

indignado com a situação, mas animado porque agora apontamos finalmente para a

esperança  de  cumprimento  efetivo  da  lei.  O  presidente  Dinis  Pinheiro,  com  a

participação  dos  deputados  presentes  e  de  outros,  convocou  uma reunião  a  ser
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realizada no Salão Nobre da Assembleia, no dia 15 de outubro. Estarão presentes

representantes  de  empresas  de  ônibus,  os  que  devem  fiscalizar  e  dois  bravos

homens  da  comunicação  que  nos  têm  nos  ajudado  sobremaneira.  Refiro-me  as

repórteres Juarez Elisiário, nosso amigo da terceira idade, e Carlos Viana. Eles serão

convidados para não só acompanhar a discussão, mas também ajudar seus veículos

de comunicação,  verdadeiras caixas de ressonância dos interesses da sociedade.

Espero  podermos,  no  dia  15,  sair  daqui  com a  certeza de que teremos o cartão

metropolitano Master e a obrigação do cumprimento do transporte público coletivo

nos municípios. Se assim não for, não mediremos esforços para fazer com que as

pessoas que estejam descumprindo as leis se sujeitem às sanções penais cabíveis. É

um absurdo continuarmos a nos deparar com esse crime contra o idoso e contra a

sociedade.

Terminarei minha exposição, embora esteja com vontade de falar muito mais. Tenho

muito  mais  a  falar.  Contudo,  preciso  ser  democrata  e  permitir  que  os  idosos,

sobretudo,  externem  seus  sentimentos.  Aqui  houve  uma  inversão,  em  razão  do

regimento. O idoso deve ter sempre prioridade. Mas, a partir do regimento e por ironia

do destino, um relativamente jovem acabou falando antes dos idosos. Não poderia

deixar  de  agradecer  o  carinho  e  a  atenção  dos  idosos.  Vários  me  pararam  e

agradeceram  o  trabalho  para  com  eles.  Quero  dizer  que  faço  o  trabalho  por

convicção.  Não  têm  de  agradecer.  É  meu  dever  e  obrigação trabalhar,  enquanto

deputado e funcionário do povo de Minas Gerais. Continuo convicto de que política

pública para o idoso é uma prioridade. Uma pesquisa recente já indicou: o Japão terá

em breve uma população centenária maior que 50 mil habitantes, e, até 2020, o Brasil

terá proporcionalmente a maior população de idosos do mundo.

Então, ao estar aqui para discutir políticas públicas para os idosos, não pretendo

discutir  isso somente para vocês, idosos presentes, mas, se Deus quiser,  para os

idosos do futuro.  Espero chegar  lá  com alegria,  felicidade e saúde.  Como diria  o

nosso querido padre, um forte abraço em todos vocês e um beijo no coração. Espero

que  nosso  encontro  seja  profícuo  e  renda  políticas  públicas  eficazes  a  serem

cumpridas para os idosos.
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Palavras do Secretário Cássio Soares

Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez é uma satisfação estar

nesta casa do povo, nesta casa de leis, para participar do ciclo de debates dos 10

anos do Estatuto do Idoso. Neste momento, represento o nosso competente, eficiente

e  querido  governador,  Prof.  Antonio  Anastasia.  Cumprimento  o  caro  colega  da

Assembleia Legislativa deputado Bonifácio Mourão, representando o deputado Dinis

Pinheiro,  presidente da Casa,  que,  de forma muito competente e eficiente,  insere

mais uma vez na pauta da casa do povo mineiro este importante assunto que está

sendo tratado nesta manhã e que será tratado ao longo do dia.

Cumprimento minha colega deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia; o caro deputado André

Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular,  que estava presente; o

deputado Fred Costa, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa,

profundo conhecedor da temática e grande colaborador da política para os idosos do

Estado; a Sra. Andrea Abritta, defensora pública-geral;  a procuradora Maria Odete

Pereira, coordenadora do CAO das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

das  Pessoas  com  Deficiência  e  Idosos;  a  caríssima  amiga  Gláucia  Brandão,

secretária  municipal  de  Políticas  Sociais  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  Karina

Junqueira Barbosa, coordenadora do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa; Girlene

Reis,  membro da Coordenadoria do Núcleo ODM Minas e articuladora da Região

Sudeste do ODM Brasil; nossa parceira Maria Juanita, subsecretária de Assistência

Social da Sedese; e Felipe Willer, coordenador especial de Políticas para o Idoso da

Sedese,  em cuja  pessoa cumprimento  todos  os integrantes da  Sedese de Minas

Gerais, que vêm trabalhando ao longo do tempo para aprimorar, melhorar e tornar

cada vez mais eficientes as políticas para os idosos em Minas Gerais.

No Brasil, o Dia do Idoso é comemorado na mesma data do Dia Internacional do

Idoso, estabelecido pela ONU. Hoje, comemoramos os 10 anos do Estatuto do Idoso.

É  obrigação  da  comunidade  e  do  poder  público  assegurar  ao  idoso  absoluta

prioridade na efetivação  do  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  cultura,  ao

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à

convivência familiar e comunitária.
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Conforme dados do IBGE, em Minas Gerais são mais de dois milhões e meio de

idosos, sendo o segundo Estado brasileiro com o maior número de pessoas com mais

de 60 anos. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio -

Pnad -, divulgados no segundo semestre de 2012 pelo IBGE.

Temos várias políticas de estado que vêm engrandecer e melhorar as condições de

políticas de convivência para os idosos. Defendendo os seus interesses, a Sedese

tem a campanha Rompendo o Silêncio,  criada em 2012,  que objetiva sensibilizar,

incentivar  e combater  qualquer  violação de direitos e a violência contra a pessoa

idosa. Em 2013, a campanha tem como foco o combate à violência intrafamiliar.

Devemos  destacar  ainda  que,  em  11/6/2013,  por  determinação  do  governador

Anastasia, foi apresentado e protocolado nesta Assembleia Legislativa o Projeto de

Lei nº 4.189/2013, que cria o Fundo Estadual do Idoso, sendo mais uma forma de

financiamento  das  políticas  públicas  tão  necessárias  para  implementar  o  que

preceitua  o  Estatuto  do  Idoso.  O  projeto  está  em  tramitação  na  Assembleia.

Contamos com o total apoio dos 77 deputados para que, tão logo seja aprovado, esse

projeto seja sancionado pelo governador Anastasia. Esse é um anseio antigo e já sem

tempo para que acontecesse em nosso estado.

A Sedese possui ainda o Disque Direitos Humanos, que vem facilitar uma forma de

interlocução, denúncia e colaboração da sociedade civil, da comunidade de bem para

com a defesa dos direitos dos idosos. Temos trabalhado para ampliar e fortalecer no

Estado os Conselhos Municipais do Idoso, instrumentos de fundamental importância

para proposição, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas voltadas

para esse segmento da população. Hoje, em Minas, existem cerca de 160 conselhos

ativos e 100 novos conselhos em processo de cadastramento.

Com  a  maior  expectativa  de  vida  da  população  mineira,  muitos  idosos  têm

conseguido retornar ao mercado de trabalho. Esse é um dos pontos de atenção que

devemos ter a fim de dar condições dignas para que o idoso que tenha condições

laborais volte a desempenhar funções profissionais.

Para finalizar, caro presidente, vamos repetir uma frase famosa e importante: uma

nação, para ser justa, deve educar suas crianças, cuidar de seus idosos, zelar por

eles e respeitá-los. Dessa forma, proponho que façamos de Minas Gerais um Estado
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cada vez mais justo, cuidando dos nossos idosos. Muito obrigado. Bom dia a todos e

um excelente debate nesta manhã.

O presidente - Quero registrar a grande alegria ao ver, num ciclo de debates que

comemora  os  10  anos  do  Estatuto  do  Idoso,  tantos  jovens  neste  Plenário.  A

Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos aos integrantes da mesa de

abertura deste ciclo de debates. Faremos a recomposição da mesa e, em seguida,

passaremos ao painel de abertura, com o tema “O contexto do envelhecimento em

Minas e no Brasil”, sob a presidência da ilustre deputada Rosângela Reis, presidente

da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Alexandre Kalache,

presidente  do  Centro  Internacional  da  Longevidade  no  Brasil  e  ex-diretor  do

Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde; as

Exmas. Sras. Viviane Café Marçal, diretora do Núcleo de Articulação com Movimentos

Sociais da Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso de Minas Gerais; e Ruth

Necha Myssior, coordenadora da Universidade Aberta ao Idoso - PUC Mais Idade; o

Exmo.  Sr.  defensor  público  Freddy  Alejandro  Solórzano  Antunes,  membro  do

Conselho  Nacional  dos  Direitos  do  Idoso;  a  Exma.  Sra.  Ivone  Luiza  de  Macedo

Moreira Silva, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso de Minas

Gerais;  e  os  Exmos.  Srs.  Carlos  Alberto  dos  Passos,  o  Carlão,  presidente  do

Movimento de Luta Pró-Idoso de Minas Gerais; e o deputado Fred Costa.

Palavras da Presidente

A presidente (deputada Rosângela Reis) - Quero saudar a todos que aqui estão

nesta manhã para debater um assunto tão importante, os 10 anos do Estatuto do

Idoso.  Quero parabenizar  esta  Casa,  que está  no processo de organização e  de

delineação  das  políticas  públicas,  para  avaliá-las.  A  iniciativa  da  Assembleia

Legislativa é de fundamental importância para que possamos realizar este debate.

Quero  também  parabenizar,  em  especial,  as  30  entidades  organizadoras  que

estiveram  conosco  na  Comissão  do  Trabalho,  para  a  construção  de  toda  essa
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programação.  Se  não fosse o  empenho de  vocês  e  as  ideias  apresentadas,  não

haveria  essa construção.  Quero ressaltar  a iniciativa  da  participação popular,  que

possibilitou  à Assembleia,  junto  aos órgãos representativos e  à sociedade civil,  a

construção dessa programação, uma das melhores aqui trazidas. O nosso muitíssimo

obrigado a vocês, que contribuíram com este ciclo de debates.

Também gostaria de ressaltar as audiências realizadas pela Comissão do Trabalho

em Araxá, Governador Valadares e Montes Claros, as sugestões apresentadas por

vocês,  pela  sociedade.  Discutimos  políticas  públicas  e  coletamos  informações

importantes para este ciclo de debates. Também detectamos algumas deficiências,

demandas  e  prioridades  daquelas  comunidades.  Por  meio  desses  contatos  e

depoimentos, nos mobilizamos para a realização deste ciclo. Mas a grande e principal

questão foi ouvir diretamente da sociedade civil e organizada as suas reivindicações

e demandas. Deixo aqui registrado o empenho da Comissão do Trabalho.

Hoje, nesta Casa, há um histórico de trabalho ao longo dos anos. Em 2002, foi

realizado o ciclo de debates As Demandas de um País Que Envelhece; em 2010, o

ciclo de debates Qualidade de Vida e Políticas Públicas para Idosos;  em 2011,  o

Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  diversas

propostas, e uma delas é a instituição do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. O

projeto de lei, de autoria do governador do Estado, está tramitando nesta Casa. É um

dos avanços que estamos tendo nesta luta pelos direitos da pessoa idosa.

Outro  ponto  é  discutir  a  atenção  integral  ao  idoso  em  instituições  de  longa

permanência. Vejo também a realidade dessas instituições. Nas audiências públicas,

tivemos essa discussão, pois elas estão em estados precários. Precisamos defendê-

las e assegurar recursos para sua manutenção. Esse fundo é um dos canais que

podemos trabalhar para assegurar recurso orçamentário para desenvolver, com mais

qualidade, essa política pública e trazer dignidade aos idosos. (- Palmas.)

Outro ponto é discutir os recursos orçamentários. Esse é o ponto comum, ainda

comum,  para  que  possamos  definir  esses  recursos,  fazer  com  que  eles  sejam

investidos especificamente nessa política pública do idoso. Deixo aqui a questão da

frente parlamentar por conta do deputado Fred Costa. Esta é importante para que

possamos buscar instrumentos da política pública. Existem pessoas, na faixa dos 70,
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80 anos, que ainda se encontram em ótimo estado de saúde, praticam exercícios

físicos, desenvolvem algum tipo de trabalho, mantêm-se engajadas na política, na

vida  social,  colocando  a  experiência  e  maturidade  a  serviço  de  particulares  e

coletivos, vivendo o processo de envelhecimento de maneira sábia e produtiva. Isso é

possível graças a uma série de fatores, como a descoberta de novos medicamentos,

os avanços gerais da medicina, os tratamentos preventivos, os hábitos alimentares

saudáveis e o aumento da consciência de que é preciso estimular permanentemente

o corpo e o intelecto para reduzir as doenças degenerativas e prolongar a capacidade

de interação com a família e o meio social.

Envelhecer dessa forma, obviamente, é privilégio de uma parcela muito pequena da

população.  Os  que  nela  se  incluem  desenvolvem  uma  sabedoria  própria,

principalmente  aqueles  que têm condição socieconômica,  acesso às  informações,

bens  e  serviços,  que  contribuem  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida.  Parte

considerável  dos  idosos,  contudo,  está  inserida  numa  realidade  bem  diferente,

enfrentando carência de recursos financeiros, doenças crônicas,  mau atendimento

nos hospitais e postos de saúde, exclusão no mercado de trabalho, maus tratos de

ordem física e moral, falta de apoio da família e das instituições públicas, isolamento

do convívio social, abusos e discriminações.

O  quadro  de  precariedade  no  qual  convive  a  população  em  processo  de

envelhecimento  decorre,  em  boa  parte,  da  insuficiência  das  políticas  públicas

voltadas para esse extrato social  e da incapacidade de implementação das leis e

programas existentes, como a política nacional do idoso,  o Estatuto do Idoso.  No

âmbito de Minas Gerais, a política estadual de amparo ao idoso. Ainda estamos longe

de alcançar o que, com bastante propriedade, recomendam os planos e instrumentos

legais, que é disponibilizar às pessoas acima de 60 anos uma rede de serviços capaz

de assegurar seus direitos básicos, como os que se referem a saúde, alimentação,

cultura, transporte, respeito e convivência familiar e social. Em resumo: os direitos

concernentes à cidadania e à dignidade.

O desafio de viabilizar esses propósitos devem ser compartilhados entre o poder

público e a sociedade. Eles se tornam maiores diante dos indicadores demográficos

brasileiros que apontam para o crescimento acelerado da população idosa, resultante



2037
____________________________________________________________________________

dos níveis de fecundidade, de mortalidade e do aumento da expectativa de vida. Aqui

já foi mencionado que, até 2050, teremos uma população idosa de cerca de 27%.

Portanto,  voltar  os  olhos e  investir  na  política pública  do  idoso é  de fundamental

importância para termos melhor qualidade de vida.

Quero também deixar, além dessas projeções que geram grandes preocupações, o

impacto  do  envelhecimento  nos  cofres  da  Previdência  e  nos  programas  de

assistência social.  Por outro lado, eles podem dar  origem a um novo enfoque da

questão e a uma nova realidade, na qual a população idosa deixa de ser considerada

problema para fazer parte da solução, com melhores condições de vida. Grande parte

desse  contingente  com  experiência,  maturidade  e,  em  muitos  casos,  com  plena

capacidade de trabalho,  poderá não apenas ter  uma existência  digna e  saudável

como continuar concorrendo, de forma efetiva, para o crescimento econômico e o

desenvolvimento social de Minas Gerais.

Temos a certeza de que as audiências públicas realizadas em preparação a este

ciclo de debates, realizado com a participação de autoridades e especialistas que

vêm-se  dedicando  ao  estudo  e  ao  aprimoramento  das  políticas  públicas  sobre  o

idoso,  nos  ajudarão  a  pensar  as  condições  que  viabilizam  essa  nova  realidade.

Queremos agradecer a todos vocês aqui presentes. Esperamos ter um produtivo ciclo

de debates,  com a comemoração do Estatuto do Idoso,  e que possamos não só

refletir e avaliar, mas também demarcar alguns pontos que ainda temos a conquistar.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente,

e de outras, enviadas pelo formulário 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.  Os  que  desejarem  fazer  sua  intervenção  oralmente  devem

especificar  isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da

intervenção também por escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar;

basta acessar o portal da Assembleia, www.almg.gov.br, abrir o link com o formulário
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de participação e enviar a sua contribuição. Com a palavra, o Sr. Alexandre Kalache,

para a sua exposição sobre o tema “O contexto do envelhecimento no Brasil”.

Palavras do Sr. Alexandre Kalache

Muito  obrigado.  Companheiros  de  Mesa,  amigos  de  Minas,  falar  sobre

envelhecimento,  para  mim,  um  carioca,  aqui  em  Belo  Horizonte,  é  a  coisa  mais

natural, porque meus avós moravam em Belo Horizonte, onde eu passava as férias

quando criança e adolescente. Foi aqui e com eles que aprendi muito sobre respeito

às pessoas idosas, mas também com vocês, mineiros. É sempre uma alegria estar de

volta às alterosas, que mudaram tanto.

Vou apresentar alguns dados demográficos e falar de alguns princípios importantes

sobre como estamos encarando a questão do envelhecimento, com base na minha

trajetória acadêmica e com a experiência de 14 anos de trabalho na OMS, onde dirigi

o programa da ONU para o envelhecimento.

Primeiro, falarei sobre o aspecto global. Hoje há mais pessoas vivas com mais de

60 anos que o somatório de todas as pessoas que já chegaram a essa idade ao longo

de toda a história da humanidade. É revolucionário haver hoje mais pessoas idosas

que toda a soma de todos os que chegaram à velhice no passado. É uma verdadeira

revolução,  porque,  obviamente,  a  sociedade  não  será  igual  a  partir  daí.  Essa

revolução da longevidade pode também estar encapsulada nesses dados. Entre 1950

e  2050,  a  população  total  do  mundo  terá  crescido  menos  que  quatro  vezes;  a

população de 60 anos ou mais terá crescido 10 vezes; e a população muito idosa,

com suas necessidades específicas, sociais e de saúde, 26 vezes. Essa é a transição

que estamos vivendo atualmente.

É revolucionário o fato de uma criança, como eu, nascida em 1945, ter esperado

viver apenas 43 anos, enquanto uma criança que nasce no Brasil hoje espera viver

75 anos. São 32 anos a mais, e não de velhice, mas de vida, e isso terá um impacto

retroativo em todas as etapas. O que a gente passa na vida não vem só depois dos

60 anos, portanto esse impacto, essa revolução vai ser sentida ao longo do curso de

vida.

Ainda falando sobre tendências demográficas no Brasil, hoje a população de idosos

é de mais ou menos 23 milhões, o que representa em torno de 12% da população
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total. Em 2050 seremos 64 milhões, praticamente 30%, um crescimento vertiginoso

nas próximas três ou quatro décadas. Nos últimos anos todos os grupos mais jovens,

com menos de 25 anos, diminuíram a sua proporção na população, e registramos 5

milhões a menos de crianças, se continuássemos com as taxas de fecundidade das

décadas de 80 e 90.

A expectativa de vida aumenta não só para quem está nascendo, mas também para

aqueles que já chegaram à chamada velhice, se formos defini-la por 60 anos. Os

homens  ainda  esperam  viver  22  anos  e  as  mulheres,  26  anos.  A velocidade  do

envelhecimento se dá pela queda da fecundidade. O número médio de filhos, por

mulher, em 1975 chegava a quase 6, e hoje a média nacional é 1,8. Há pelos menos

seis anos as taxas de fecundidade estão abaixo da reposição, o que significa que, em

poucos anos, ao invés de crescer, a nossa população vai diminuir. Minas é o Estado

que tem a taxa de fecundidade mais baixa de todo o País, o que é surpreendente.

Aquelas  famílias  tradicionais  que  iam  à  missa  e  observavam  os  cânones  da

religiosidade severa fazem parte do passado, porque a taxa de fecundidade de Minas

é de 1,6.

A escolaridade das mulheres: talvez esse seja o dado mais importante que vou

apresentar. Aparentemente não tem nada a ver com envelhecimento, mas tem tudo a

ver com como preparar este país para envelhecer. Em nosso país, as mulheres que

têm escolaridade alta, de oito anos ou mais, têm uma taxa de fecundidade de 1,6; as

mulheres  que  têm  escolaridade  baixa,  menos  de  oito  anos,  têm  o  dobro  dessa

fecundidade. Isso significa que as mulheres com mais alta escolaridade - que, na

verdade, é um indicador de nível socieconômico - vão investir nos seus filhos.; vão

proporcionar a melhor educação possível em escolas privadas; terão recursos para

isso; e serão poucas as crianças muito bem-educadas. Então não me preocupo com

essas mulheres da elite e seus filhos. O grande desafio nessa transição demográfica

é  o  que  fazer  com  as  mulheres  que  têm  menos  escolaridade  e  um  nível

socioeconômico mais baixo, porque as suas crianças serão maioria e, se não houver

da parte do poder público uma boa educação, estarão desaproveitadas, como foram

desaproveitadas as gerações descuidadas pelos governos do passado. Para que a

transição demográfica dê certo, para que esse nosso envelhecimento dê certo, para
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sustentar  esse  número  crescente  -  64  milhões  de  pessoas  idosas  em  2050  -,  é

essencial termos muito claro que devemos cuidar melhor da maioria das crianças,

porque elas não poderão ser cuidadas por suas famílias por causa da pobreza, por

causa da desigualdade, pelo próprio fato de virem de famílias com baixo nível  de

escolaridade e baixo nível socioeconômico.

No seio de toda essa transição demográfica, está essa importância de cuidar das

gerações atuais,  das crianças, do seu futuro, dos próximos 10, 15 anos para que

possamos  assegurar  recursos  suficientes  para  esse  crescimento  tão  rápido  da

população idosa. O Brasil, com uma população de mais de 50 milhões de pessoas, é

um dos três países que mais rapidamente está envelhecendo no mundo. Há uma

grande diferença porque os países desenvolvidos, primeiro, enriqueceram e, depois,

envelheceram, e nós estamos na contramão: estamos envelhecendo antes de sermos

ricos.  Essa  ideia  de  que  o  Brasil  já  é  rico  é  relativa.  Ainda  existem  bolsões  de

pobreza,  se  não  de  miséria,  e  é  nesse  contexto  que  muitos  brasileiros  estão

chegando à velhice ou já a ultrapassando. A atenção para essas pessoas é essencial,

não é algo para daqui a 10 anos, mas para hoje, para amanhã, senão para ontem.

Mas isso tudo é uma revolução da longevidade. O fato é que estamos com essa

dádiva, com um presente, que são 32 anos a mais de vida se compararmos com a

minha geração.  É um privilégio  para todos vocês,  para todos nós  estarmos aqui,

vivos, para contribuirmos e moldarmos o País em que queremos envelhecer,  mas

envelhecer bem; sobretudo é um privilégio para os políticos, que vão poder realmente

desenvolver  as  políticas  e  intervenções  que  vão  responder  a  essa  revolução.

Nenhuma outra  geração teve esse privilégio  e  nenhuma outra  geração terá  esse

privilégio  no  futuro,  porque  a  transição  só  acontece  uma  vez.  Em  vez  de  nos

queixarmos,  de  falarmos  de  problemas,  de  falarmos  de  envelhecimento  como se

fosse um fardo, vamos encarar o fato de que envelhecer individualmente e para a

sociedade é a melhor  coisa que pode nos acontecer.  Morrer  cedo,  a  outra  única

opção, não serve.

Há  grandes  mudanças  por  vir.  É  uma  revolução  que  se  acompanha  de  uma

transição que não é muito silenciosa. Já devem ter ouvido falar de baby boomers, a

geração que nasceu no final da guerra de 1945 até o meio da década de 60, 1965.
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Foram muitas as crianças que nasceram nessa geração com um nível de saúde sem

comparação com nenhuma geração anterior,  eram mais saudáveis,  tinham melhor

escolaridade e mais dinheiro no bolso. Nos países influentes da Europa e da América

do Norte, essa geração viveu em paz. As guerras, se aconteciam, eram longe, no

Vietnã, no Iraque, no Afeganistão; dentro dos países influentes, havia paz. Tudo isso

fez  com  que  os  nascidos  nessa  geração,  os  saudáveis,  com  escolaridade,  mais

influentes e vivendo em paz,  os  baby boomers,  tivessem uma profunda influência,

como podemos ver hoje, na questão da emancipação da mulher, da participação das

mulheres que estão aqui. Há 30 ou 40 anos, essa sala seria maciçamente masculina.

As mulheres hoje participam da sociedade de forma que não tem comparação com

nenhuma outra geração, porque nós, os baby boomers, preparamos esse caminho -

embora ele ainda não seja igual ao dos homens, pois os salários e os ganhos ainda

não estão equiparados entre mulheres e homens. A liberação sexual e a liberação

dada também pela tecnologia ajudam a mulher hoje a controlar o número de filhos,

questão que está retratada na queda vertiginosa da taxa de fecundidade no Brasil -

de seis para menos de dois em praticamente uma geração. A luta contra o racismo e,

mais recentemente, a luta contra a homofobia são ganhos importantes que têm a

marca e a pegada da geração baby boomers.

Nesse processo, criamos uma transição que antes não existia: a adolescência. Se

procurarem no dicionário, a adolescência ainda não estava definida nas décadas de

50 e 60 como está hoje, não como uma transição, um período de se rebelar, de virar

a mesa, de experimentar; a adolescência era um estudo hormonal que vinha com a

puberdade - e hoje sabemos que é uma construção social. Hoje estamos criando uma

nova transição, que chamo de “gerontolescência”. Assim como criamos no passado a

adolescência, estamos criando hoje essa etapa, essa transição em que não somos os

adultos que éramos antes, mas também não somos os idosos, os velhos, como é na

construção social uma pessoa idosa. A única diferença é que a adolescência dura ou

deveria  durar  de  quatro  a  cinco  anos  -  embora  eu  tenha  colegas  de  turma  que

continuam  se  comportando  como  adolescentes,  mas  essa  é  outra  história.  E  a

“gerontolescência” vai durar muito mais tempo, vai durar 20 anos, vai haver muito

tempo para construirmos uma nova forma de envelhecer que vai ter grande influência
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na resposta a essa revolução.

Esses 30 anos a mais de vida, sobre os quais falei, vão ter influência retroativa. E,

para isso, precisamos reinventar o curso da vida. Nós ainda estamos numa armadilha

criada pelo Bismarck, chanceler da Alemanha no final  do século XIX, que criou a

previdência social. Naquele tempo, a vida era assim, como vocês estão vendo na

parte verde, com uma escolaridade baixa. Aos 12 anos, a maioria das crianças já

estava  trabalhando  para  comer,  mesmo  num  país  como  a  Alemanha,  o  mais

adiantado  na  época.  A expectativa  de  vida,  naquela  época,  era  de  46  anos.  As

pessoas estudavam pouco, trabalhavam muito e os poucos que chegavam aos 60

anos estavam mal, com doenças às quais a medicina não tinha nada a oferecer, nem

aspirina.  Bismarck  olhou  lá  de  cima,  como  chanceler,  para  a  fábrica,  porque  as

pessoas  trabalhavam  como  operários,  não  trabalhavam  sentados  junto  a

computadores, e disse: “Está errado. As poucas pessoas que chegam aos 60 anos,

chegam sem energia, sem força física para continuar trabalhando, e é melhor mandá-

las  para casa com um dinheirinho”.  A aposentadoria era muito baixa,  as  pessoas

durariam mais dois ou três anos e puf!... morriam. Do ponto de vista econômico fazia

mais sentido criar a aposentadoria e fazer com que essas pessoas fossem para casa

com  esse  dinheirinho  por  mais  dois  ou  três  anos  do  que  pagar-lhes  um  salário

integral, visto que já não eram produtivas.

O absurdo é que, 130 anos depois, estamos praticamente do mesmo jeito. A parte

verde tem uma escolaridade mais alta, a pessoa começa a trabalhar lá pelos 16 anos,

18 anos. Depois que trabalha, o homem, por exemplo, representado pelo amarelo,

trabalha, trabalha, trabalha,  trabalha, tem um pouquinho de tempo para ajudar na

criação das crianças, depois para cuidar dos pais e dos sogros, mas, em essência, o

homem trabalha, trabalha, até chegar àquela idade determinada pelo Bismarck, de

acordo com os parâmetros da época. Só que, ao contrário da época de Bismarck,

quando as  pessoas  ficavam aposentadas  por  dois  anos,  hoje  ficam  aposentadas

durante 30 anos. E não são 30 anos de aposentadoria convivendo com doença, cada

vez mais as pessoas têm energia e possibilidades de saúde. Se não existisse uma

aposentadoria compulsória - e isso já estou adiantando em relação à discussão sobre

o Estatuto do Idoso -, se a pessoa tivesse direito de parar e não a obrigatoriedade de
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parar,  essas pessoas poderiam continuar  contribuindo para a sociedade.  E o que

vamos fazer com esses 30 anos a mais? Se for homem, vai colocar pijama e chinelo

e ler  o jornal na varanda, se tiver uma varanda? Ou vai ficar fazendo tricô? Para

quem, se não tem mais filho ou neto? Temos que responder a essa revolução da

longevidade sendo mais criativos, fazendo uma vida mais colorida, em que tenhamos

mais  tempo para a recreação,  para estudar,  para aprender.  Depois começamos a

trabalhar. As mulheres e também os homens precisam ser assistidos para cuidar dos

filhos, pois um dos problemas que enfrentamos hoje é a baixa fecundidade. Ter tempo

para a escolaridade ao longo da vida, para aprender ao longo da vida,  para que

possamos continuar sendo relevantes para a sociedade em que vivemos. Ter tempo

para, aos 45 anos, tirar um shabat, passar um ano indo para o Nepal, para o Machu

Picchu ou para Araxá,  a fim de meditar  e pensar  na vida,  porque nessa idade a

pessoa chegou apenas à metade da vida, e não ao seu final.

Antes, aos 45, já estávamos perto do fim, e hoje estamos apenas na metade do

caminho. Pode ser que as decisões que a pessoa fez aos 18, aos 20 já não lhe

sirvam, e, daqui, ela seguirá, com a vida colorida, tendo tempo para cuidar, fazendo

uma aposentadoria gradual, sem essa coisa abrupta de trabalhar até às 17 horas hoje

e, amanhã, acordar às 9 horas, aposentada. Até a palavra já diz: mandam-no para o

aposento, para fora, excluído.

Esse é o tipo de resposta importante nesse contexto do envelhecimento do Brasil,

em Minas:  darmos mais importância  a  essa perspectiva  de  curso de vida.  Afinal,

queremos  seguir  a  vida  naquele  vermelho.  Se  pegarmos  a  linha  da  capacidade

funcional, o ideal é seguirmos no vermelho, ou seja, com a capacidade funcional o

mais alta possível. O pico será aos 25 anos, e é importante continuarmos até os 85

anos por cima desse umbral do limiar da incapacidade. Devemos evitar aquela linha

amarela,  segundo  a  qual  não  chegamos  ao  máximo  da  capacidade  funcional  e

começamos a cair muito rápido, por falta de acesso aos serviços sociais, por falta de

oportunidades, por causa da poluição, das condições de trabalho e transporte, que

fazem com que nos desgastemos e envelheçamos precocemente. Isso não tem a ver

com nossa cronologia, mas com as condições em que vivemos.

Tudo isso tem de mudar para podermos celebrar o envelhecimento. Estou ciente de
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que  começamos  bastante  atrasados  e  não  vou  demorar-me,  só  queria  chamar

atenção para o fato de que, a qualquer momento, podemos fazer uma intervenção

para  prolongar  nossa  permanência  acima  do  limiar  de  incapacidade.  Essa

intervenção pode ser a nível individual: começar a fazer mais exercício físico, parar

de fumar, comer melhor, perder peso; mas também pode ser promovida pelo setor

público, permitindo essas mudanças de estilo de vida.

Para finalizar, vou apenas falar de um aspecto que me parece fundamental. Temos

esses grandes contrastes. Uma coisa é - e isso acontece para a maioria dos que

estão aqui nesta sala - envelhecer com privilégios, condições, renda, enfim, com tudo

que esperamos ter para envelhecer bem. E, quando meditamos sobre esses 10 anos

do Estatuto do Idoso, perguntamos-nos: será que o copo está meio cheio ou meio

vazio? Tivemos, sim, grandes conquistas nos últimos anos. Uma delas está sendo

celebrada agora: a Constituição de 1988 garantiu o direito à saúde para todos os

cidadãos, até os idosos, o que mudou muito a perspectiva de envelhecer. Está bom,

mas precisa melhorar. Temos direito à saúde, o que faz com que envelhecer não seja

aquele horror de não saber se alguém vai fazer a caridade de levá-lo a um hospital

quando  você  mais  precisa.  Mudou  muito.  Também  mudou  porque  hoje  temos  a

pensão não contributiva de quem trabalhou muito e, antes, não podia contribuir para o

INSS, não porque não quisesse, mas por não ter tido o privilégio de ter um trabalho

digno.

Esses dois fatores, a saúde e a renda assegurada, fazem com que envelhecer hoje,

no Brasil ou em Minas, seja muito melhor do que era há 30 anos; porém, tem muito

pouco a ver com o estatuto. São atos independentes da Constituição e da previdência

não  contributiva,  que  foram  aumentando  aos  poucos.  E  o  estatuto,  que  é  um

excelente conjunto de leis,  continua a tomar poeira nas estantes oficiais do poder

público ou até mesmo do setor privado. Por isso temos de pensar no protagonismo de

como fazer com que esses direitos, e não necessidades, governem as políticas, aqui

incluído  o  direito  à  saúde,  a  aprender  a  trabalhar,  a  ser  protegido,  a  não  ser

negligenciado, abandonado, a ter um seguro, a participar, a ter serviços, mas também

a parar, a ter descanso, a ter uma renda mínima.

Na  minha  opinião,  acima  de  tudo,  o  que  nos  falta  no  Brasil  é  lutar  contra  a
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discriminação, contra a exclusão social - até a palavra “aposentadoria” nos manda

para  o  aposento  -,  contra  a  exclusão  simbólica  com  a  qual  eu,  idoso,  sou

bombardeado pela mídia de imagens que não me correspondem; o estereótipo do

velho  gagá  que  não tem  nada  a  acrescentar,  mas  que  diz  respeito  a  mim e  às

pessoas da minha idade que conheço. Então é o simbolismo que está errado, e não

eu. Há uma exclusão institucional feita por esse médico, que disse a essa senhora: “A

senhora está se colocando deliberadamente sob o risco de ter doenças por ter feito

65 anos. A culpa é sua”. A instituição responde dessa forma.

E não é preciso falar da exclusão socioeconômica ou territorial; não é preciso estar

em uma favela do Rio, com 56 anos: basta ter 40 e um joelho com artrose para saber

o que é exclusão. Ou então basta viver na periferia das grandes cidades e não ter um

transporte que te leve aonde você precisa ir, e não aonde queira ir.

E  da  perda  de  identidade,  por  ter  sido  ontem  um  médico,  um  mecânico,  uma

cozinheira e, hoje, ser um aposentado? A pessoa perde a sua identidade.  Você é

excluído porque, ao longo da vida, não teve tempo de construir um capital social e,

quando mais precisa dele, ele não estará ao seu lado.

E o aspecto sociopolítico, porque os idosos não estão arregimentados, não estão

constituídos? É preciso reforçar os conselhos em níveis municipal, estadual e federal,

mas  que  sejam  realmente  conselhos  de  idosos,  e  não  conselhos  onde  outros

representam as vozes dos idosos; que tenham protagonismo.

Mas lembro sempre que é um privilégio estarmos vivos hoje e podermos moldar a

resposta  da  nossa  sociedade mineira,  brasileira,  global  a  essa transição,  a  essa

revolução. Lembro sempre esse conceito cada vez mais poderoso da geratividade, da

troca entre gerações; o olhar da criança para essa senhora com seu computador,

maravilhada,  aprendendo;  essa  senhora  deixando  pegadas,  deixando  exemplos,

deixando alguma coisa que vai ficar. Que passemos de novo a valorizar.

Escolhi essa imagem, esse simbolismo para terminar as minhas palavras. Eu disse

que foi aqui, em Belo Horizonte, com meus avós que aprendi o valor  dessa troca

entre  as  gerações.  Com  eles  e  com  valores  tão  importantes  da  cultura  mineira,

aprendi a partir de um foco em si mesmo para um foco muito mais amplo, um raio

muito maior com essa habilidade de cuidar,  de guiar  as próximas gerações, atuar
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como mentor,  inspirar,  proteger,  como disse o antropólogo Ericsson. Porque meus

amigos, até hoje, com meus 68 anos, quando preciso dessa inspiração, sei muito

bem onde buscá-la. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente - Agradecemos ao Alexandre Kalache as informações e o entusiasmo

pela  questão  da pessoa idosa como parte  da  sociedade.  Digo,  Alexandre,  que a

sociedade sem o idoso é uma sociedade sem história. Ou seja, não existiria a história

de  hoje,  portanto  é  importante  passarmos  reflexões  com  todo  esse  vigor  e

entusiasmo.  Devido  à  agenda  na  Cidade  Administrativa,  neste  momento,  quero

passar a condução dos trabalhos ao deputado Fred Costa. À tarde, estarei presente

para voltar a conduzi-los.

Para  fazer  a  próxima exposição,  convido  a  Sra.  Viviane Café Marçal,  para  sua

exposição sobre o tema “Contexto do envelhecimento em Minas e no Brasil”.

Palavras da Sra. Viviane Café Marçal

Bom dia  a  todos  e  a  todas.  Em respeito  aos  nossos  convidados  idosos  e  aos

colegas  da  Mesa,  vou  reduzir  o  tempo  de  apresentação  para  20  minutos.  Fui

convidada pela Assembleia Legislativa para falar sobre os idosos mineiros, e isso é

muita responsabilidade. Depois que fui convidada, fiquei sabendo que o Kalache iria

fazer a apresentação de abertura, e até parece uma “pegadinha”, porque agora não

terei mais o que dizer. Quem estuda a área de geriatria e gerontologia sabe que o

Kalache é um dos autores do livro, então quem sou eu para fazer uma exposição tão

bela quanto a dele!

Adiantarei um pouco a nossa palestra para dar fluidez a esse assunto tão denso,

que é a questão do idoso. Vou falar sobre a vulnerabilidade do idoso. Pensamos em

muitos números. O slide mostra a figura do Mineirão. Se você não teve oportunidade

de conhecer o novo Mineirão, Kalache, espero que sua jornada lhe dê tempo de fazer

isso. Se hoje pretendêssemos colocar todos os idosos de Minas Gerais no Mineirão,

iríamos precisar de 370 Mineirões lotados,  sendo que o Mineirão tem capacidade

para cerca de 62 mil pessoas. Se eles fossem todos atleticanos, seria melhor ainda.

O  presidente  (deputado  Fred  Costa)  -  E  estariam  todos  sorridentes  após  o

importante título.
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A Sra. Viviane Café Marçal - Muito bem. Que bom que vocês riram um pouquinho.

Fiz uma “pegadinha”.  Decidi  levar o café da manhã para o Kalache, primeiro,  em

razão do meu sobrenome - Café -, e, segundo, porque o queijo e o pão de queijo são

marcas  registradas  de  Minas  Gerais.  Se  hoje  cada  idoso  do  Estado  resolvesse

comprar um queijo, e um queijo precisa de cerca de 10 litros de leite para ser feito,

haveria necessidade de aproximadamente 26 milhões de litros. Digo isso para que os

senhores e as senhoras vejam a dimensão de como são poderosos em números. É

importante ainda mostrar o impacto desses números no Estado de Minas.

Vou dar início à minha apresentação. Trouxe alguns números. A apresentação será

feita em fotos e em números para facilitar a compreensão e o entendimento de todos,

principalmente dos que têm baixa escolaridade e que, por isso, não conseguem ler as

transparências.

Hoje, em Minas, aproximadamente 64% dos idosos mineiros são responsáveis por

seus domicílios, ou seja, são vocês que estão pagando as contas. Estão pagando a

escola dos filhos e dos netos e ainda mantendo os filhos que já saíram de casa e os

filhos  que  saíram  e  depois  voltaram  para  casa.  Infelizmente,  de  acordo  com  a

assessoria de imprensa do hospital HPS - esse é um dado apenas do HPS de Belo

Horizonte -,  vocês estão sofrendo maus-tratos  abusivos no tocante à violência no

trânsito, que se tornou uma epidemia. Infelizmente, apenas este ano, até o presente

momento, até a semana retrasada, foram registrados 404 atropelamentos de idosos

que foram atendidos pelo HPS. Essa violência se tornou uma epidemia.

Por  outro lado,  existem em Minas 6 mil  idosos empreendedores. É um número

muito  pequeno ainda,  mas esses idosos estão fazendo a  diferença.  Muitos  deles

tiveram de voltar  a trabalhar por falta de opção e em razão da baixa renda e de

problema financeiro, mas outros, em razão de seu conhecimento e sua experiência,

resolveram  começar  a  sua  terceira  ou  quarta  profissão.  Como  o  Kalache  disse

anteriormente,  acredito  que  estarei  fazendo  a  revolução  da  velhice  dentro  da

instituição de longa permanência porque represento exatamente a população de que

falou. Sou solteira, não tenho filhos e estou com 38 anos. Provavelmente continuarei

trabalhando até a minha finitude, e assim espero. Aliás, já estou me programando

para a minha institucionalização, caso não tenha minha família para me dar suporte,
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porque tenho irmãos que moram fora do Brasil e um irmão que vive viajando. Acho

difícil ter esse suporte.

Então, o que acontece? Na hora em que eu estiver na minha terceira ou quarta

profissão,  provavelmente  estarei  institucionalizada,  uma  idosa  sozinha,  e  farei  a

revolução dentro do asilo - espero. Há outro dado interessante para mencionarmos.

No ano passado, tivemos no Disque Direitos Humanos 1.192 denúncias de maus-

tratos contra pessoas idosas no Estado de Minas Gerais. “Viviane, esse número é

muito grande?”. Não, é ínfimo, infelizmente. Houve um estudo realizado no Canadá,

na década de 90, em que eles ligavam para a casa das pessoas e perguntavam aos

idosos se sofriam algum tipo de maus-tratos. Eles chegaram aos seguintes dados: de

4% a 7% dos idosos canadenses sofreram algum tipo de abuso, seja financeiro, seja

psicológico, seja físico. Se convertermos isso para os idosos do Estado de Minas

Gerais, pelo menos 96 mil idosos sofreram algum tipo de abuso em algum momento.

“Como assim, Viviane?”. Ou dentro da família ou, às vezes, na hora de pegar um

ônibus  ele  foi  desrespeitado  pelo  motorista  ou  pelo  próprio  colega  idoso.  Existe

também a questão dessa aversão à velhice,  ou seja,  da aversão dos idosos aos

próprios idosos.

Então o número de 1.192 é muito pequeno. Ainda precisamos que vocês, idosos,

denunciem; que vocês não se calem; que vocês recebam esse empoderamento e

essa força que têm. Às vezes, nós, especialistas, queremos cobrar de vocês essa

questão do protagonismo e do  empoderamento e nos esquecemos de que vocês

viveram em uma época em que não se podia falar, em que não havia participação

democrática. Depois de ter caído o regime militar é que houve abertura à participação

democrática, e isso faz pouco tempo. Portanto, hoje celebramos 10 anos do Estatuto

do Idoso, mas a constituinte já está pronta desde 1988; tudo o que está no Estatuto

do  Idoso  já  estava  lá  atrás,  na  constituinte.  Então,  o  que  precisamos  fazer?

Precisamos mudar a nossa consciência, o nosso ato de fé, o nosso ato de respeito ao

próximo. Não adianta trazermos dados e informações se vocês não saírem daqui com

uma consciência cidadã e começarem a ensinar isso a seus filhos e netos.

Há também outro  dado  interessante  -  estou  na  Assembleia  Legislativa  e  quero

mostrá-lo, por curiosidade. Quantos candidatos prefeitos idosos tivemos, no Estado
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de Minas Gerais, nas últimas eleições? Há um dado interessante em vermelho. No

Estado de Minas Gerais, 325 idosos de 60 a 69 anos foram candidatos, tendo sido

eleitos 124 candidatos. Ou seja, entre os 853 municípios mineiros, 124 têm prefeitos

idosos. Entre 70 e 79 anos, foram 64 candidatos, e 17 ganharam a eleição. E foram 5

candidatos com idade superior a 79 anos, sendo que 2 ganharam a eleição. Então

segue esta questão:  há idosos no Poder  Executivo e no Poder Legislativo,  assim

devemos trabalhar a questão da consciência e da transposição de conhecimento para

que realmente as ações que beneficiam os idosos sejam efetivas e eficazes. Depois

pensei: o que podemos fazer? Trago uma foto de Córrego Danta, um dos municípios

mineiros com maior número de idosos em proporção, e pergunto o seguinte: o que

está faltando? Qual é a palavra-chave que falta na questão das pessoas idosas? É a

transdisciplinaridade.  Devemos  transcender.  Não  seria  só  a  interdisciplinaridade,

como mencionaram hoje todos os nossos colegas; não seria só trazer e transpor seus

conhecimentos além-fronteiras. Deve haver  a transdisciplinaridade.  Todos nós,  em

todas as ciências, devemos falar a mesma língua, e esta é envelhecimento.

O Kalache é uma Ferrari  do conhecimento,  e eu, com o meu fusquinha, resolvi

passear em Córrego Dantas. Podemos imaginar que o meu GPS tenha os dados do

IBGE. Todos os municípios, bairros e regiões de Minas Gerais, do Brasil e do mundo

já estão  cadastrados.  Nesses lugares,  há  um grande número de pessoas  idosas

circulando. O meu GPS vai me avisar que, naquela região, há idosos, que são ou

transeuntes, ou ciclistas. No meu carro, receberei um sinal pelo meu GPS, para que

eu  tenha  cuidado,  pois  nesse  local  há  um  maior  número  de  idosos.  Isso  é

transdisciplinaridade, ou seja, conhecimento em todas as áreas, seja de ciência, seja

de tecnologia, seja de saúde, seja de assistência social, seja da Nasa, pois, daqui a

pouco, estaremos enviando os nossos idosos para o espaço, já que só haverá velho

no mundo.

Pego esse conhecimento, essa transdisciplinaridade, e o assimilo nas questões dos

idosos, para considerarmos a vulnerabilidade e a especificidade da pessoa idosa e

para mantermos a transdisciplinaridade, ou seja, para que todos nós falemos sobre o

mesmo assunto, que é a questão do respeito pelos idosos de Minas Gerais.

Para encerrar, gostaria que todos se levantassem, a fim de movimentarmos esta
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Assembleia Legislativa agora. Seremos ouvidos em todos os cantos desta Casa, e

todos vão querer saber o que está acontecendo. Quem não tiver condições de se

levantar, por favor, fique assentado, para não se pôr em risco. Nas minhas últimas

palestras tenho ensinado uma frase, que é muito difícil de decorar, mas acredito que

vocês terão condições de assimilá-la. Essa frase tem causado impacto, pois vocês

são os poderosos da vez em número, em conhecimento e em experiência. Estou aqui

porque fui muito amada pelos meus avós e hoje sou militante da causa porque amo

vocês de coração.  Vocês gritarão comigo. Direi  a frase e, quando eu disser,  três,

vocês gritarão comigo: eu tenho voz. Entenderam? É isso o que vieram dizer hoje. No

três,  gritem  todos  juntos.  Um,  dois,  três.  (-  Todos  gritam:  “Eu  tenho  voz”.)  Muito

obrigada. Bom dia a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradeço à Viviane Café, que, no auge da sua modéstia,  a todo

momento exaltou, como não poderia deixar de ser, aquele que a antecedeu, porém

nada deixou a desejar e, para coroar ainda mais de êxito as suas palavras, provocou

toda a plateia. Espero que esse brado chegue a todos os chefes do Poder Executivo

e do Poder Legislativo e a todos nós que devemos ser a caixa de ressonância do

sentimento da população. Parabéns pela sua explanação. Esse grito foi dado aqui

pelos  idosos  e  por  aqueles  que se preocupam com eles.  Utilizarei  uma metáfora

futebolística, sem fazer nem defesa, nem crítica, a qual o ex-presidente gostava muito

de utilizar. Você aqui também a utilizou quando falou sobre o Mineirão, que é o templo

do futebol de Minas Gerais. Espero que esse enorme grito se transforme, se Deus

quiser, em comemoração, como ocorre nos estádios de futebol, ao ser marcado um

gol. Você marcou um gol de placa, ao proferir essas palavras.

Com a palavra, a Sra. Ruth Necha Myssior, para sua exposição sobre o tema.

Palavras da Sra. Ruth Necha Myssior

Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar desta reunião e haver tido

o privilégio de ouvir o Dr. Alexandre e a Viviane, que fiquei conhecendo agora. Vou

falar sobre mais de 20 anos de trabalho profissional. Vou falar também sobre algo

citado pelo Dr. Kalache, ou seja, a “gerontolescência”,  onde também estou. Como

trabalho  há  mais  de  20  anos  com  a  população  idosa,  preocupada  com  essas



2051
____________________________________________________________________________

questões, e me encontrando duas vezes por semana com os idosos do projeto, sinto

que minha vida está melhorando. Esse trabalho se iniciou com uma política municipal

para o idoso, desenvolvida com o querido ex-aluno e hoje deputado André Quintão,

quando, em 1992, implantamos a Política Municipal para o Idoso na Prefeitura de

Belo Horizonte, com a defesa sempre do deputado André Quintão.

Vou falar sobre envelhecer, celebrar trajetórias e descobrir novos caminhos, porque

as  coisas  não  param  somente  com  a  palavra  “envelhecer”,  temos  de  continuar

buscando caminhos. Na comemoração dos 10 anos do Estatuto do Idoso, cumprimos

muito do nosso papel, mas muito ainda nos resta a fazer.

Como foi mencionado aqui, vou falar rapidamente que nos próximos 30 anos, de

cada quatro  brasileiros,  um  será  idoso.  Essas pessoas  estão  aqui,  os  velhos  do

presente  e  os  do  futuro  do  Brasil.  Da célula  à  sociedade,  toda  vida  humana se

encontra marcada pelo envelhecimento, seja em nossos trabalhos e em nossa vida

com outras gerações, seja nesse interesse por tudo que se refere ao envelhecimento,

que está sempre presente em nossa vida. De acordo com Goldman, no processo de

envelhecimento, mais importante que acrescentar anos à vida é, em nosso entender,

dar qualidade a esse tempo para que ele realmente valha a pena ser celebrado. A

Viviane disse muito bem que temos voz. Vamos fazer do nosso envelhecimento um

momento do nosso curso da vida que mereça ser celebrado.

O que temos para celebrar? Como chegamos aqui? Se, no envelhecimento, sempre

buscamos  algo  em  nossa  memória,  o  Estatuto  do  Idoso  -  e  hoje  comemorando

também o Dia Nacional do Idoso -, temos de fazer uma breve retrospectiva para dizer

como chegamos aqui hoje, a este Plenário, para falar sobre o Estatuto do Idoso.

Nos anos 1980, as conquistas dos idosos foram fruto da mobilização social. Esta

começou  timidamente,  foi  crescendo  e  hoje  traz  um  plenário  cheio.  Por  quê?  A

história política brasileira possui exemplos claros e efetivos de como a população de

idosos e aposentados tem mostrado sua força por meio dos movimentos organizados.

Como se deu a mobilização social? No final dos anos 1980 e 1990, foi o auge da

mobilização.  A Constituinte  de 1988 propiciou  maior  visibilidade e  mobilização de

aposentados e pensionistas,  que foram às ruas, fizeram caravanas,  enfim ficaram

bastante mobilizados. Que ganhos temos a celebrar com a Constituição de 1988?
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Assistência  social  à  velhice,  Benefício  Prestação  Continuada  -  BPC  -,  e  voto

facultativo para os maiores de 70 anos. Sobre o amparo recíproco entre pais e filhos,

art. 229, e o amparo da família, da sociedade e do estado, art. 230. É bom lembrar

que a lei, por si só, não garante carinho nem afeto para esses idosos, mas é um

marco. Temos ainda a gratuidade nos transportes coletivos, a partir  de 65 anos, e

aposentadoria proporcional por tempo de serviço e por idade. Na história, ficou uma

marca muito forte. Em setembro de 1991, o movimento pelo direito dos aposentados

ao reajuste de 147%, com a recuperação de todas as perdas salariais no período. A

movimentação foi muito grande, também num importante momento político.

A grande mobilização social dos idosos aparece em algumas questões importantes

como a criação dos conselhos municipais de idosos e fóruns da política nacional do

idoso. Foi  assinada a Política Nacional  do Idoso,  a  Lei  nº8.842, de 4/1/1994.  Em

1996, essa política foi regulamentada a partir da tragédia da Clínica Santa Genoveva,

da qual algumas pessoas devem se lembrar, quando houve mais de um centena de

mortos. Isso mobilizou a sociedade e fez com que esse decreto fosse assinado. Em

2002, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso; em 2003, o Estatuto do Idoso; em

2006, 2009 e 2011, as Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa.

Esclareço que, hoje, estou aqui porque a Dra. Karla Giacomin não pôde vir e me

indicou. Meu nome foi aceito. Ela foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da

Pessoa  Idosa,  representando  a  Sociedade  Brasileira  de  Geriatria  e  Gerontologia,

onde  teve  uma  brilhante  atuação.  Cabe  lembrar  da  Confederação  Brasileira  dos

Aposentados e Pensionistas - Copab -, do Movimento dos Servidores Aposentados e

Pensionistas  -  Mosap  -,  da  Associação  Nacional  de  Gerontologia  -  ANG  -,  da

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - Contag -, da Pastoral da

Pessoa Idosa e outras associações de aposentados. Tudo isso para dizer que todo

esse processo de construção de políticas sociais para idosos, da implementação do

Estatuto do Idoso, teve a participação e a mobilização dos idosos.

Se não fosse isso, não sei se haveria esse estatuto. O Estatuto do Idoso foi uma

história de lutas e entrou em vigor em 1º/1/2004. É de autoria do atual Senador Paulo

Paim e foi elaborado em conjunto com representantes de diferentes entidades, até

dessas  que  citei.  Esse projeto  ficou  em  tramitação  durante  sete  anos.  Cabe-nos



2053
____________________________________________________________________________

pensar o porquê disso.

A aprovação  do  Estatuto  do  Idoso  constitui-se  em  um  avanço  sociojurídico  de

grande  importância  na  defesa  dos  direitos  da  população  idosa.  Quais  foram  as

conquistas  dos  idosos?  O  estatuto  firmou  diversos  direitos,  como  prioridade  no

atendimento,  reserva  de lugar  nos ônibus,  gratuidade no transporte  interestadual,

aumento das penas para crimes contra idosos, tramitação mais rápida de processos

na Justiça, fiscalização rígida dos asilos, das instituições de longa permanência e

criação  de  programas  de  lazer,  de  saúde  e  de  outros  voltados  para  os  idosos.

Apresenta  em uma única  e  ampla  peça  legal  muitas  leis  e  políticas  previamente

aprovadas, mas não cumpridas, até mesmo a Constituição de 1988. Os idosos gozam

de  todos  os  direitos  inerentes  à  pessoa humana.  O envelhecimento  é  um direito

personalíssimo, e a sua proteção é um direito social. As conquistas constam nos arts.

4º, 5º e 6º, extremamente importantes. Não vou lê-los, pois estão no material que

vocês receberam. Há ainda garantia de direitos e prioridades, garantia de políticas, o

estabelecimento de crimes e sanções para o não cumprimento das leis, a defesa dos

direitos à vida, à proteção, à saúde, ao trabalho, à previdência social, à educação, à

cultura, ao lazer, à moradia e ao voto.

Queria falar um pouco do direito à vida, o que existe contra e a favor disso para os

idosos.  A favor  existem os instrumentos  legais,  o  estatuto,  a Política  Nacional  do

Idoso, o Suas e as políticas públicas efetivas; contra, o desconhecimento e a cultura

de  tolerância  contra  a  violência.  A Viviane  falou  que  apenas  1.192  casos  foram

denunciados.  Por  que  as  pessoas  não  denunciam? Menos  de  15% das  pessoas

denunciam ter sofrido algum tipo de violência, seja ela urbana, doméstica, psíquica,

institucional, financeira, etc. Quais são as possibilidades para esse quadro? Mudar o

quadro existente, por meio de divulgação, capacitação, mudança de cultura e quebra

de estereótipos. As pessoas devem deixar de ter medo de denunciar. Não denunciam

por medo de perder a proteção e, muitas vezes, por morarem no mesmo espaço dos

violentadores.

O Estatuto do Idoso é muito conhecido, por meio da mídia, muito importante quando

do seu lançamento e da sua aprovação. Cerca de 67% dos idosos ouviram falar do

estatuto, mas apenas 13% o leram. Não adianta andar com o Estatuto debaixo do



2054
____________________________________________________________________________

braço; não é preciso decorá-lo, mas conhecê-lo. Por isso a questão da capacitação.

Sempre que possível, temos de falar com os nossos grupos de convivência, nas

universidades abertas,  sobre os  direitos  e os  deveres de  todos nós.  Campanhas,

debates  e  capacitação.  O  direito  à  vida  ainda.  Contra:  programas  que  limitam  a

autonomia  e  reforçam  a  tutela;  a  favor:  o  empoderamento  e  o  estímulo  ao

protagonismo. Contra: acho que isso é superimportante. Vejo vários ex-alunos meus

aqui. Digo isso muito na disciplina de política de velhice, que somos contra. Temos de

ultrapassar  esses  programas  e  políticas  tutelares  e  paternalistas,  profissionais,

cuidadores, familiares, que lidam com o idoso, com assistencialismo ou por doação

pura e simplesmente, ou só por boa vontade. É momento de ultrapassar as velhas

normas e regras. É proibida a infantilização do idoso. Talvez seja a coisa mais sofrida

para o idoso ser infantilizado. O idoso é um ser humano, um cidadão de primeira

categoria como qualquer outro cidadão.

O direito à vida. A favor: a participação social; contra: a exclusão. O Dr. Kalache e a

Viviane falaram a respeito. A favor: a materialização dos chamados direitos sociais

através  da  implementação  das  políticas  sociais;  a  compreensão  mais  ampla  do

processo de saúde e envelhecimento; a visão integral do sujeito que envelhece; a

transdisciplinaridade, como a Viviane lembrou;  a humanização e a qualificação da

assistência, fazer cumprir a lei.

Ficam essas perguntas que eu gostaria de deixar para vocês: o valor da vida muda

com a idade? O voto de uma pessoa idosa vale menos que o de outro eleitor? O

dinheiro do aposentado vale menos que o do trabalhador? Porque a macieira é velha,

ela dá maçãs velhas?

Queria  terminar,  já  pelo  adiantado  da  hora.  Deixei  de  lado  alguns  slides

importantes,  mas  acho  que  muito  já  foi  dito  aqui.  Mas  o  que  gostaríamos  de

comemorar hoje é o apoio incondicional desta Casa na efetivação dos direitos das

pessoas idosas previstos em lei.  Afinal,  estamos todos no mesmo caminho.  Muito

obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Agradecemos  à  expositora  Sra.  Ruth.  Convido  a  proferir  suas

palavras meu xará Freddy. Pelo jeito, é internacional. Então, é Freddy com dois “d” e
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“y”, Alejandro Antunes, defensor público e membro do Conselho Nacional dos Direitos

do Idoso, que disporá de até 20 minutos para sua exposição sobre o tema “Balanço

dos 10 anos do Estatuto do Idoso”. Freddy, se assim me permite chamá-lo, há uma

frase que diz o seguinte: “Quando era jovem, dizia: verás quando tiveres 50 anos.

Tenho 50 anos, e não estou vendo nada”. Certamente, essa frase é extremamente

radical, mas ela também nos provoca para que possamos vislumbrar no futuro algo

mais promissor.

Permita-me citar outra frase. Quando vinha andando, o deputado Bonifácio Mourão

me disse: “Você fala com entusiasmo, com alegria”. E me veio à memória outra frase:

“Nos olhos dos jovens, arde a chama; nos olhos dos idosos, brilha a luz”. Vamos unir

esforços:  a  luz  e  a  sabedoria  dos  idosos  e  o  vigor  da  juventude,  que  já  teve

importância  na  história,  no  processo  de  redemocratização,  no  impeachment  do

presidente Fernando Collor. Unindo esforços, conseguiremos o básico: a melhora da

qualidade de vida  dos idosos,  sendo ouvidos,  respeitados,  e  o  Estatuto do Idoso

cumprido. Finalmente, com a palavra, o Sr. Freddy Alejandro Solórzano Antunes.

Palavras do Sr. Freddy Alejandro Solórzano Antunes

Bom  dia.  Na  pessoa  do  meu  xará,  presidente  da  Mesa,  deputado  Fred Costa,

cumprimento  a  todos  e,  em  especial,  cumprimento  os  idosos  aqui  presentes.

Parabenizo a todos pelo Dia do Idoso, 1º de outubro. Este evento é importante por

estarmos reunindo os idosos e debatendo as diversas áreas do conhecimento sobre o

envelhecimento.

Adentrei  nessa  área  específica  do  envelhecimento  há  três  anos,  quando  fui

convidado a ser o coordenador do Núcleo do Idoso da Defensoria Pública do Estado

de Tocantins.  E me identifiquei  muito  porque há muitos  idosos em minha família.

Minha mãe era a caçula de 13 irmãos, e teve filho muito tarde. Diante disso, tenho

convívio com muitos idosos. No meu dia a dia, todos os dias ouço diversos idosos,

diversas histórias  diferentes  e  exercito  o que tem faltado no mundo:  a paciência.

Muitas  vezes  os  idosos  necessitam  mais  da  paciência  de  ouvir,  verem  anseios

atendidos e poderem manifestar-se para terem seus direitos garantidos.

No Conselho Nacional do Idoso, de que faço parte como membro da Associação

Nacional dos Defensores Públicos - Anadep - , apesar de ser da defensoria, estou
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pela  sociedade  civil.  Venho  exercendo  esse múnus  com  muita  honra.  Apesar  da

pouca  idade,  luto  diuturnamente  pelo  direito  dos  idosos,  principalmente  porque

espero ser idoso. Todos seremos, se não morrermos antes. Quero viver esse meu

período com direitos garantidos, com todas essas possibilidades.

Hoje,  no  Brasil,  há  mais  de  23  milhões  de  idosos.  Um  percentual  relevante.  A

esperança de vida, ao nascer, da população brasileira masculina aumentou, de 2000

a 2009, de acordo com os dados estatísticos que tenho, 3,9 anos, e a feminina, 4,1

anos.  Devemos  buscar  o  envelhecimento  dinâmico,  ou  seja,  estar  sempre  em

atividade.  Apesar  de  podermos  nos  aposentar,  não  devemos  ficar  parados.  É

necessário buscar a leitura e novas áreas de conhecimento. Muitas vezes os idosos,

por  várias  dificuldades  na  vida,  são  obrigados  a  realizar  coisas  não  muito

satisfatórias.  Pelas  oportunidades  que  têm,  ficam  naquele  dia  a  dia,  mesmo não

estando  satisfeitos.  Quando  se  aposentam,  cria-se  nova  possibilidade  de  buscar

novos conhecimentos, mais abrangência, fazer outras opções. É isto que deve ser

levado em consideração: o envelhecimento ativo. A pessoa não pode ficar parada

porque se aposentou. Sempre deve buscar novos conhecimentos, grupos de idosos,

buscar contatos para ter uma velhice mais saudável.

Farei agora breve histórico relacionado ao Estatuto do Idoso. Inicialmente foi criado

o Plano Nacional do Idoso, com a Lei nº 8.842, de 1994. Como já foi dito, o Estatuto

do Idoso demorou um período para se concretizar. Em 1997, através do Projeto de

Lei nº 3.561, do senador Paulo Paim, é que a matéria ingressou no Congresso, fruto

da mobilização dos aposentados, de diversas confederações e sociedades civis. Hoje

várias dessas confederações fazem parte do Conselho Nacional do Idoso, como a

Cobap, a Mosap, a ANG, que é da gerontologia; a SBGG, a Contag e diversas outras,

assim como representantes religiosos, a Pastoral do Idoso e outras pastorais, que se

reuniram para materializar maiores direitos garantindo maior isonomia aos idosos e,

principalmente, ações afirmativas respaldadas pela Constituição, para conferir maior

igualdade às pessoas que, em tese, têm certa desigualdade em relação às demais.

Nesse escopo, em 1º/10/2003 foi promulgado o Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741,

que  entrou  em  vigor  em  2004.  Ela  representou  um  dos  maiores  avanços  no

arcabouço jurídico brasileiro relacionado à população envelhecida,  porquanto num
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único  estatuto  legal  estão  inseridos  não  somente  a  declaração  dos  direitos

fundamentais da pessoa idosa, tais como à vida, a alimentos, à saúde, à previdência

social, à assistência social, ao transporte, à educação, à cultura, ao lazer, à moradia,

como também medidas de proteção decorrentes de ação ou omissão da sociedade

ou do Estado, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento ou

mesmo em razão da condição pessoal da própria pessoa idosa, que pode colocar-se

em situação de risco por conta de seu comportamento. Abrange ainda políticas de

atendimento, disposições sobre acesso à Justiça e definição de crimes dos quais

idosos são vítimas preferenciais.

O estatuto busca garantir esse envelhecimento ativo a que me referi, um direito à

proteção,  um  dever  da  sociedade.  Nesses  10  anos,  o  estatuto  já  sofreu  cinco

alterações. A primeira, em 2008, ampliou a possibilidade de a defensoria formalizar os

acordos  de  alimentos  com  título  executivo  extrajudicial.  Depois  foi  adicionada  a

prioridade do idoso na restituição do Imposto de Renda, para que ele receba de forma

antecipada. Em seguida, a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais

residenciais para atendimento aos idosos, podendo ser ampliado o número. Antes

fixava-se  o  percentual  de  3%.  Houve uma alteração  para  fixar  pelo  menos  esse

percentual, e vários estados estão ampliando esse índice para fornecer habitação à

população idosa. Em 2011 determinou-se que as unidades residenciais reservadas

para atendimento aos idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo,

para dar maior acessibilidade a eles. Por fim, em 2011, a Lei nº 12.461 tratou da

notificação compulsória nos casos de violência contra idosos. Isso é extremamente

importante porque, muitas vezes, chegam aos hospitais e órgãos públicos com sinais

característicos de violação dos direitos dos idosos, e isso não era notificado todas as

vezes. Criou-se a obrigatoriedade dessa comunicação.

Em 2011 foi criado o Disque Direitos Humanos, da SDH, o Disque 100, que tem

recebido denúncias do Brasil inteiro. Foi feito um organograma de atuação: onde ele

vai agir, para onde vai encaminhar a denúncia recebida. É a formação de uma rede

para que várias  instituições atuem em conjunto e resolvam o problema do idoso.

Hoje,  por  falta  desse diagrama, ocorre de se encaminhar  o fato  a  vários  órgãos,

acontecendo  de  um  achar  que  o  outro  está  fazendo  alguma  coisa  -  não  há
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reciprocidade.

Com esse organograma e dependendo de cada caso, o idoso será encaminhado,

de acordo com a sua necessidade, e haverá uma comunicação maior entre os órgãos

para  que  possa  ser  resolvida  a  questão  da  população.  Em  2012,  começou  o

Programa Brasileiro para o Envelhecimento Ativo e Cooperação Intergeracional, que

está  sendo desenvolvido  pela  Secretaria  de  Direitos  Humanos  juntamente  com  o

Conselho Nacional do Idoso para promover um programa que seja uma política de

Estado, não de governo. Muitas vezes o governo cria o programa A, B ou C e depois

vem outro governo e o altera. Tem que ser uma política de Estado. O Estado tem que

manter aquele programa e implementar outros para que se tenha garantia dos direitos

dos idosos.

No  Congresso  Nacional  existem  vários  projetos  em  tramitação  relacionados  a

alterações no Estatuto do Idoso, tais como a concessão de gratuidade e desconto em

passagens aéreas, que é um pedido da sociedade, principalmente dos idosos mais

carentes, que representam 70% da população idosa. Eles querem viajar  de forma

gratuita ou ter descontos, como acontece nas passagens interestaduais. Há outros

projetos  relacionados  à  gratuidade  de  estacionamento,  pedágio,  concessão  de

cadeiras  de rodas para  idosos deficientes  e alteração do Código Penal,  elevando

várias penas, aplicando alguns agravantes e qualificadores, quando se tratar de crime

contra idosos. São pessoas hipossuficientes que muitas vezes sofrem violações, de

forma velada,  e não têm como contar  para as  pessoas. Não é como o caso das

crianças.

O Conselho Nacional  do Idoso seria criado pela Política Nacional  do Idoso, em

1994, mas foi vetado. Foi criado, efetivamente, em 2002, pelo Decreto nº 4.227, de

2002. Ele foi revogado e entrou em vigor o Decreto nº 5.109, de 2004. Então, com a

criação do Conselho Nacional do Idoso, viabilizou-se a criação e o implemento dos

conselhos estaduais e municipais e fortaleceu-se essa rede de comunicação. Mas

antes disso, desde a década de 1990, já surgiram os primeiros conselhos dos idosos

em  âmbito  estadual  ou  municipal.  Mas,  em  âmbito  nacional,  havia  uma  visão  e

buscou-se uniformizar os entendimentos, a legislação e a regulamentação.

Como foi dito, foram realizadas pelo conselho três conferências nacionais em 2006,
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2009 e 2011. Deveria ter sido realizada uma neste ano, mas, em virtude de vários

fatores, isso não ocorreu. Mas já estamos trabalhando para que seja realizada o mais

rápido  possível.  Já  foi  enviada  a  solicitação  à  presidência,  porque  é  ela  quem

convoca.  A Conferência Nacional  advém dos anseios  desde os municípios  até as

regionais  para  chegar  na  nacional  e  uniformizar  o  entendimento  dos  idosos,

trabalhando as deliberações. O grande entrave no conselho nacional é a falta de um

corpo técnico para auxiliar. A minha atribuição no CNDI é colocar no papel o que os

idosos estão querendo, as deliberações, a falta de publicação. O estudo está sendo

feito para melhorar. Agora já existe uma técnica para auxiliar o conselho. As melhorias

estão  vindo,  mas  não  na  velocidade  que  queremos.  O  conselho  nacional  foi

importante para a busca do planejamento de ações a fim de prevenir o caos civil e da

saúde. Estou na Comissão de Normas, uma comissão dentro do CNDI, que recebe as

queixas dos idosos e sempre busca dar uma resposta de como ele deve proceder,

qual o seu direito.

Vejo que uma das principais problemáticas do idoso está relacionada à falta de

conhecimento dele, da família e da população sobre o Estatuto do Idoso, para que

possam exigir os seus direitos. Por exemplo, temos de explicar que, na ausência de

vagas gratuitas nos ônibus interestaduais, deve-se exigir o nome dos passageiros,

para que se possa reclamar ou se manifestar posteriormente. Então, os principais

entraves  quanto  ao  Estatuto  é  o  desconhecimento  por  parte  dos  idosos  e  das

famílias, como já disse, a falta de prioridades nas políticas públicas e a ausência de

fontes financeiras exclusivas. Não há uma fonte financeira exclusiva, permanente e

efetiva para as políticas públicas relacionadas à causa do idoso. Às vezes cria-se um

orçamento para uma ação específica, mas essa ação é de governo, e não de Estado.

Medidas  a  serem  tomadas:  estabelecer  fontes  financeiras  -  essa  é  a  principal;

garantir  permanentemente o respeito  e  a  dignidade da pessoa idosa;  priorizar  as

políticas públicas, e políticas de Estado, e não de governo; tornar o estatuto mais

acessível  a todos.  Esse é o caso de Tocantins, onde existe uma universidade da

maturidade, grande elemento na formação dos idosos, que ficam felizes por estarem

aprendendo e buscando conhecimento, por estarem em contato direto com outros

idosos. É uma ferramenta extremamente importante e que tem de ser levada a todo o
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Brasil.

Responsáveis pelos entraves do estatuto: o Estado, que tem o dever de garantir

políticas para atendimento pleno aos idosos; a família, que deve acolher os idosos em

seu núcleo, de modo a possibilitar-lhes uma vida digna, com respeito e afeto - muitas

vezes a família quer descartar o idoso, pensa que ele não é problema dela e, na

Defensoria, explicamos que a responsabilidade é dela, que ela tem o dever de cuidar,

assim como cuidamos dos bebês, que temos de ter um cuidado maior com os idosos

carentes e que têm problemas de saúde; e o próprio idoso, que desconhece os seus

direitos e deve saber onde buscá-los.

O Fundo Nacional do Idoso foi criado pela Lei nº 12.213, de 2010. Sua efetivação

somente ocorreu no ano passado, em que conseguimos disponibilização financeira e

começamos a buscar onde investi-lo. Como o fundo está se iniciando, a prioridade

para  investir  o  seu  dinheiro,  no  ano  passado  e  neste  ano,  é  na  capacitação  de

conselheiros, de cuidadores e, principalmente, das pessoas idosas - isso por conta de

haver um grande número de analfabetos na população idosa e a renda ser muito

baixa.

Para finalizar,  vou citar  uma frase da Karla  Cristina Giacomin,  ex-presidente do

Conselho Nacional  dos Direitos do Idoso: “O envelhecer  deve ser encarado como

uma conquista, sendo importante que a velhice deixe de ser vista como um problema

particular de cada um e passe a ser entendida como um direito e, ao mesmo tempo,

como uma fase natural e desejável da vida, em que cabem investimentos pessoais,

familiares e das políticas públicas”. Muito obrigado.

O presidente - Agradeço ao Sr. Freddy Alejandro. Com a palavra, a Sra. Ivone Luiza

de Macedo Moreira Silva, para fazer a sua palestra.

Palavras da Sra. Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva

Boa tarde. Quero cumprimentar a todos da Mesa e do Plenário. Sou do Conselho

Estadual  do  Idoso  -  atualmente  estou  como  vice-presidente  -  e  represento  a

sociedade civil; ocupo a cadeira de número 2, que pertence à Associação Brasileira

dos Clubes da Melhor Idade.

Trouxe o levantamento da população idosa no Brasil e da legislação reguladora dos

seus direitos, mas vou pulá-lo,  pois todos que me antecederam já falaram a esse
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respeito. Portanto, para não ficar cansativa, repetitiva, falarei sobre o balanço dos 10

anos do Estatuto do Idoso, que veio, como já foi dito anteriormente, 9 anos após a

aprovação da Política Nacional do Idoso - PNI -, a Lei nº 8.842, de janeiro de 1994.

Esse  estatuto,  para  alguns  doutrinadores,  vem  a  ser  um  microssistema  jurídico,

multidisciplinar,  que,  além de ampliar  a  consciência  política  e  social,  destina-se a

regular  os  aspectos  que  conferem  mais  atenção,  preservação,  promoção  da

cidadania e direitos sociais aos idosos. Ele veio também complementar essa PNI.

Vou mais além: acho que o grande mérito do estatuto foi ter colocado o idoso na

centralidade da norma. Por meio dele, o idoso passou a ter  direitos específicos e

diferenciados  em  relação  às  demais  pessoas,  porque  foram  observadas  as

singularidades desse segmento. Ele tem 118 artigos e foi alterado, como já foi dito

antes, algumas vezes. Modificou a Lei nº 9.445, de abril de 1997, que trata dos crimes

de  tortura,  tornando  mais  rigorosa  a  pena  daquele  que  maltrata  um  idoso.  Esse

Estatuto é considerado uma lei avançada e está servindo, por sinal, de exemplo para

países como a Espanha, porém não se esgota em si mesma a operacionalização dos

direitos.  Essa  operacionalização  pode  e  deve  ser  complementada  por  políticas

públicas e ações efetivas da sociedade. O movimento Idade com Qualidade, que deu

origem a este ciclo de debates,  é um bom exemplo de fortalecimento da política.

Outro exemplo é o requerimento que foi feito para inclusão da velhice com qualidade

de vida no 9º Objetivo do Milênio.

A crítica que o Estatuto do Idoso tem recebido é a de que não está plenamente

aplicado - de fato não está, mas desconheço qualquer lei que seja 100% aplicada.

Apesar  de a Declaração Universal  dos Direitos Humanos já ter  mais de 60 anos,

continuamos vivendo uma situação de guerra e de fome no mundo. A Constituição

Federal também já tem mais de 20 anos e também não está 100% aplicada. Talvez

isso ocorra porque, no inconsciente coletivo, existe a crença de que basta uma lei ser

aprovada para ser automaticamente cumprida. Seria bom que fosse assim, mas não

é.  Toda  lei  vem  como  uma  resposta  jurídica,  então,  para  se  ter  uma  resposta,

obviamente tem que haver previamente as demandas. E para que essas demandas

venham  fundamentadas  no  Estatuto,  é  preciso  torná-lo  conhecido,  como  já  foi

ressaltado aqui pelos que me antecederam. Temos que investir na sua divulgação e
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na sua distribuição maciça, especialmente em pequenos municípios e áreas rurais,

onde as carências são maiores e onde já se ouviu falar do Estatuto, mas ele não é

conhecido.  É só questão de tempo o Estatuto  do  Idoso se transformar  na  lei  da

maioria dos brasileiros, tendo em vista a já aguardada inversão da pirâmide etária.

Num futuro não muito distante, haverá mais idosos que jovens no Brasil, portanto o

Estatuto do Idoso será a lei da maioria dos brasileiros.

Apesar de todas essas dificuldades que temos enfrentado na sua divulgação, no

seu conhecimento,  já  podemos  identificar  alguns  avanços,  como já  foi  destacado

aqui.  Um exemplo  é  o fato  de se ter  alterado a legislação penal  e  tornado mais

rigorosa  a  pena  de  quem  maltrata  um  idoso.  Isso  foi  objeto  da  Adin  nº  3.095,

analisada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  que  decidiu  que  é  inadmissível  a

despenalização e a interpretação favorável a qualquer pessoa que maltrata idoso. As

causas de pessoas que maltratam idosos são julgadas pelos juizados especiais, que

são conhecidos como juizados em que se julgam causas de menor potencial lesivo.

Então, nessa questão do idoso, a despenalização e a interpretação favorável não é

cabível graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que analisou o art. 94 do

Estatuto.

Já  foi  mencionada  a  questão  da  notificação  compulsória  pelos  profissionais  da

saúde. Outra questão trazida pelo estatuto e que promove e restaura os direitos dos

idosos é a permanência, ao lado do paciente idoso, de um acompanhante que tem

direito a fazer as refeições, dependendo do pedido do médico, durante as internações

hospitalares, em hospitais públicos contratados ou em hospitais conveniados com o

SUS.  A promoção  aos  direitos  dos  idosos  trouxe  o  passe  livre  nos  transportes

coletivos urbanos a partir dos 65 anos e a garantia de duas passagens interestaduais

grátis - e se essas duas passagens já tiverem sido oferecidas gratuitamente, o idoso

poderá comprar outro assento com 50% de desconto no seu valor.

Quais são os desafios para a implementação do estatuto? Um desafio que percebo

é a resistência da sociedade em aceitar os direitos preferenciais dos idosos. Muita

gente diz que ninguém gosta do direito de ter preferência, mas não fazemos somente

o de que gostamos: fazemos também o que é preciso. Temos que reconhecer os

direitos dos idosos. O idoso tem esse direito preferencial porque o merece. O Brasil é
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hoje a 7ª economia do mundo e tem um PIB de trilhões de dólares graças ao trabalho

dos idosos, que levaram o nosso país a essa condição.

Então, o idoso tem direito, sim, a essa preferência. Outra questão cujo desafio é

difícil diz respeito à transposição da roleta nos transportes municipais, bem como ao

transporte dos idosos nas áreas rurais. Isso é muito difícil para o idoso, apesar das

previsões do estatuto em relação ao transporte.

O relacionamento  familiar  violento  também  já  foi  destacado  aqui.  O  respeito,  a

consideração e a gratidão aos velhos pelas suas famílias é algo que está sendo muito

comentado hoje em dia, em função da ausência desse relacionamento respeitoso. É

preciso promover mais campanhas, durante todo o ano e em todas as mídias, para

combater essa violência. Também é preciso reaparelhar a Delegacia do Idoso para

que  ela  preste  um  serviço  mais  eficaz,  apesar  de  já  estar  fazendo  isso.  Isso  é

importante para que os idosos possam recorrer a ela em caso de violência.

Também defendemos a criação de um juizado especial para o idoso ou a criação de

varas específicas para o idoso. Aliás, isso foi feito recentemente com a Lei Maria da

Penha. Existe a vara especializada para tratar desses crimes na Lei Maria da Penha.

Então, agora queremos que uma vara seja criada para analisar os casos referentes

aos idosos, para tornar essa prestação jurisdicional mais ágil e promover a redução

da violência.

Outro  desafio  que  temos  de  enfrentar  é  a  falta  de  articulação  e  o  maior

comprometimento  das  entidades,  visto  que  a  política  do  idoso  tem  um  forte

componente de intersetorialidade,  isto é,  ela se correlaciona com todas as outras

políticas,  sem exceção,  porque,  no bojo  da  política do  idoso,  está o  processo de

envelhecimento. Tudo e todos estão envelhecendo, de modo que é preciso fortalecer

essa articulação entre todos os atores que atuam na sociedade, independentemente

do segmento. Aliás, deveriam fazer com o Estatuto do Idoso o que foi feito com o

Código de Defesa do Consumidor. Há um exemplar deste em cada estabelecimento

do Estado e do Brasil, incluindo o interior dos ônibus e das aeronaves. Em todo lugar,

deveria haver um exemplar do Estatuto do Idoso.

Precisamos  ainda  capacitar,  sistemática  e  continuamente,  todos  os  atores

envolvidos na proteção e  na restauração dos direitos  do  idoso,  especialmente  os
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conselhos municipais do idoso. O secretário já disse que existem 160 conselhos em

funcionamento de forma razoável, isto é, estão enfrentando dificuldades, e mais 100

conselhos  em  processo  de  cadastramento.  Vagarosamente,  essa  questão  da

capacitação já começa a ser resolvida. Estamos promovendo, em parceria com a

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia,  capacitações  virtuais  para  as  cidades  que já

possuem aparelhagem própria para receber as imagens de Belo Horizonte.

Um outro  problema e  também um grande desafio  que  precisa  ser  vencido  é  o

analfabetismo entre  os  idosos.  Há grande índice de  analfabetismo entre eles.  No

entanto,  já  começou a surgir  uma luz  no fim do túnel,  que faz parte  de  projetos

criados pela Secretaria de Estado de Educação, como EJA e Professores da Família,

em que será invertida a lógica da educação. Em vez de o idoso ter de procurar a

escola, é a escola que irá procurá-lo, na sua residência, para levar a alfabetização.

Parece que,  em Arinos, isso já  está funcionando muito  bem. Espero que o idoso

aproveite essa oportunidade para se alfabetizar, porque só assim ele vai conseguir ler

a lei que foi criada para ele e exigir o cumprimento dela.

Outro desafio que me parece urgente, tendo em vista o crescimento do índice de

envelhecimento  populacional,  é  a inclusão dessa temática  no  currículo  do  ensino

fundamental. O ensino fundamental é uma questão afeta ao município, mas devemos

deixar aqui o registro de que essa disciplina deve ser envolvida de forma eletiva ou

transversal. Esse conteúdo voltado para o envelhecimento populacional crescente, de

respeito  e  valorização  do  idoso,  deve  ser  incluído  como  matéria  do  ensino

fundamental,  para  que  as  crianças  já  comecem  a  entender  e  a  conviver  com  o

processo  de envelhecimento.  Toda  mudança  de  comportamento  só  é  obtida  com

educação.

Outro desafio que já foi pontuado aqui várias vezes e que gostaria de reforçar é a

questão do orçamento para a política do idoso. O art. 3º, incisos II e III, prevê que a

preferência,  a  formulação  e  a  execução  das  políticas  sociais  e  a  destinação

privilegiada de recursos públicos deve ser feita para o idoso, mas isso não acontece.

Procuramos sempre ressaltar esse caso e também já há uma luzinha no fundo do

túnel, com o projeto do Fundo Estadual do Idoso, que está tramitando na Assembleia

Legislativa e já recebeu a aprovação de três comissões e agora passará à 3ª fase.
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Encerrando, pois o meu tempo já acabou, que dizer que o Estatuto do Idoso não é

uma lei para ser decorada. O estatuto deve sim ser consultado constantemente para

se tornar conhecido e compreendido e ter ao alcance seus preceitos. Passados 10

anos da sanção do estatuto, suas previsões ainda representam um desafio para o

Estado e o País. Esperamos que, com uma participação mais ativa das entidades e

dos  idosos  na  construção  da  política,  possamos  conseguir  fortalecê-la.  Com  a

participação de todos e mais cabeças pensantes trabalhando juntas, aumentaremos

as chances de se construir uma política sólida baseada nas reais necessidades da

pessoa idosa. Quero agradecer a atenção de todos. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradeço as considerações da Sra. Ivone Luiza de Macedo Moreira

Silva,  conselheira  estadual,  e  passo  a  palavra,  neste  momento,  ao  meu  dileto,

estimado e querido amigo Carlos  Alberto dos Passos, o Carlão.  Agora já fiz uma

sugestão. Não sei se vocês sabem, mas a marca do Movimento de Luta Pró-Idoso é

preta e vermelha. Já sugeri substituir o rubro-negro pelo preto e branco e espero que

ele me escute.

Palavras do Sr. Carlos Alberto dos Passos

Em nome do deputado Fred Costa, cumprimento a Mesa. Peço a ele que leve o

cumprimento das pessoas idosas presentes ao presidente desta Casa pela abertura.

Já houve cinco encontros de idosos nesta Casa. Então com muita certeza, estamos

caminhando  juntos.  A  vocês  todos,  companheiros  e  amigos,  uma  boa  tarde.

Cumprimento a minha querida vice-coordenadora do Movimento de Luta Pró-Idoso, a

Marisete, que está presente. Levante-se, Marisete, para que todos a conheçam. Ela é

uma guerreira. Começarei provocando: a dinâmica que existe na Assembleia deve ser

invertida. A Mesa deve ficar para o final, porque quando chegamos ao final e vamos

fazer as perguntas aos palestrantes, eles precisam ir embora mais cedo e ficamos na

reclamação. Temos 10 anos de aprovação da Lei nº 10.741. Iniciarei falando que o

Estatuto  do  Idoso  não  foi  criado  por  nenhum  intelectual  ou  nenhum  político  ou

nenhum catedrático, mas sim por idosos em 1963, como se fosse uma cartilha. Os

idosos reuniam-se no Sesi, de São Paulo. Depois fizemos uma pesquisa, e houve a

participação do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No final do ano de
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1963, ele foi levado para Brasília a fim de ser aprovado e por lá ficou 20 anos. Ele ia à

Mesa de votação, voltava, ia lá e voltava. Aliás, na época em que o nosso querido

Aécio foi presidente, ele foi lá por duas vezes e voltou. Não foi votado. Depois surgiu

a Lei nº 8.842, do dia 4 de janeiro, que reforçou muita coisa boa para nós. Isso foi até

levado a nossa Constituinte. Não posso falar da criação do Estatuto do Idoso sem

falar  da  Constituição  Brasileira,  como  já  foi  dito  pelo  Alexandre  Kalache  e  pela

professora da PUC.

Vários  artigos  da  Constituição  Brasileira,  denominada  Constituição  Cidadã,

garantiu-nos  muitos  direitos,  que,  antes,  não  tínhamos.  Antes  da  Constituição,

pagávamos ônibus até os 100 anos de idade e não tínhamos prioridade em nada.

Depois da Constituição, as leis que nos protegiam foram surgindo.

Em Belo Horizonte, em 1992, foi criado o primeiro Conselho Municipal do Idoso.

Temos obtido alguns benefícios. Foi aprovado o Estatuto do Idoso, em 2003, pelo

então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradecemos muito à mídia

e  à  Campanha  da  Fraternidade  da  Igreja  Católica  Apostólica  Romana,  que  nos

ajudaram muito na aprovação desse estatuto. Agradecemos muito ao senador Paulo

Paim, que, à época, quando assumiu a Câmara e, depois, o Senado, levou isso à

Mesa  para  ser  aprovado.  Muitas  vezes  trabalhamos  até  tarde  da  noite  a  fim  de

encaminharmos emendas que fortalecessem o Estatuto do Idoso. Infelizmente, muito

ainda não foi cumprido. Às vezes isso não aconteceu por culpa minha, de vocês e de

todos nós, idosos, pois não soubemos cobrar direito.

Quando o Estatuto do Idoso foi aprovado, em 2003, o Movimento Pró-Idosos criou

um programa na área de educação para que o idoso aprendesse a ler, a fim de tomar

conhecimento do seu estatuto. Esse programa era chamado Dedo de Prosa. O idoso,

em  dois  ou  três  meses,  aprendia  a  ler  e  a  escrever  o  próprio  nome.  Foram

alfabetizados mais de 90 mil idosos somente em Belo Horizonte, sem custo nenhum

para a prefeitura. Agradecemos muito isso a uma pessoa, e tenho de citar  o seu

nome, que é a Vilma Araújo, da Prefeitura de Belo Horizonte, para quem peço uma

salva de palmas neste momento.

Realizamos um trabalho muito importante em Belo Horizonte, e o idoso aprendeu a

cobrar os seus direitos. Infelizmente, muitos daqueles idosos já não estão mais junto
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de nós. Com isso, foi-se perdendo esse trabalho de ler e de andar com o estatuto na

bolsa, para cobrarmos os nossos direitos. Não se deve brigar e discutir com aquele

que está nos recebendo no guichê. Temos de saber conversar e mostrar os nossos

direitos.  Quando  a  pessoa  chega  levando  uma  bagagem  de  conhecimento  do

Estatuto do Idoso, ela tem um outro tratamento, ou seja, um tratamento diferenciado;

mas,  quando a  pessoa,  diante  do  primeiro  não,  passa  a  discutir  e  a  brigar,  não

resolve nada.

Peço às pessoas que trabalham nos grupos de convivência que, a cada encontro,

citem pelo menos um artigo do Estatuto do Idoso e falem da sua importância. Como

disse o Prof. Alexandre, temos de participar de conhecer os nossos direitos. Temos de

fortalecer  os  conselhos,  que  não  vieram  para  atrapalhar,  mas  para  ajudar  na

administração do município. Está na Constituição brasileira. O objetivo dos conselhos

é ajudar na administração. Um administrador e um vereador que estão ali, andando

para lá e para cá, não conhecem os nossos anseios; somente nós os conhecemos.

Por  isso  devemos levá-los  até  eles,  como disse  o  deputado Fred Costa.  Se não

falarmos o que estamos sentindo, como vão ficar sabendo? Vocês sabiam que existia

uma lei de 1991 que nos dava o direito de viajar dentro do Estado de Minas Gerais?

Essa lei nunca foi cumprida e poucos sabiam dela. Para meu espanto, dizem que ela

terminou  em  2002.  Não  sei  se  lei  acaba,  mas  sei  que  não  sabíamos  fazer  as

cobranças necessárias.

No  Estatuto  do  Idoso  está  estabelecido  que  temos  direito  a  uma  educação

diferenciada, por exemplo, para aprender a ler, ou seja, uma metodologia nova. O

EJA é ótimo, é bom demais para o aluno que salta o muro durante as aulas, que mata

aula, que não vai à escola, que briga com professores, que bate em professores, que

foge da escola. Aí, vence o tempo dele, e ele tem de estudar no período da noite.

Éramos colocados na escola, à noite, com esses alunos. Como o idoso ia aprender?

Então,  corremos  atrás,  brigamos  por  uma solução.  Para  minha  surpresa,  a  vice-

presidente do conselho estadual ao qual pertenço disse que vai ser implantada outra

metodologia de ensino nas escolas. Queremos ver essa metodologia, que ainda não

foi  repassada  para  os  conselhos  estadual  e  municipais.  Ainda  não  tomamos

conhecimento dessa nova metodologia.
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O art. 24 do Estatuto do Idoso determina que as emissoras de televisão e de rádio,

pelo  menos  durante  uma  semana,  devem,  durante  5  a  10  minutos,  falar  sobre

envelhecimento para os jovens e também para nós, porque não sabemos muita coisa.

O  que  será  da  juventude  de  hoje?  Costumam  dizer  que  os  jovens  pertencem  à

geração  do  apartamento  e  do  hambúrguer,  porque  ficam  somente  dentro  de

apartamento comendo hambúrguer e navegando na internet. Como essa juventude

vai  viver quando chegar à nossa idade, se nem amigos conseguem fazer direito?

Ficam conversando pelas redes sociais; às vezes se encontram para uma dancinha e

tomam um chopinho em barezinhos. Até mesmo na periferia em que moro existem os

encontros deles. Sentimos pena ao vê-los. Ficamos chocados. Isso é culpa deles?

Não, eles precisam de distração. Nós nos distraímos muito em nossa época, mas era

diferente. Devemos ajudar esses jovens, porque eles precisam muito de nós e nós

precisamos ainda mais deles.

Para terminar - estamos com fome, porque está passando da hora do almoço -,

quero dirigir-me aos assistentes sociais que trabalham nos Cras. Precisamos muito

de vocês lá, mas peço o seguinte: deixem o coordenador do grupo de convivência

tomar a frente. Às vezes ele não tem a oportunidade de conversar com vocês, porque

vocês estão naquela correria, desempenhando suas funções.

Aqui,  há vários coordenadores de grupo. Há alguém do Cras de Belo Horizonte

neste  encontro?  Levante  a  mão,  por  favor.  É  isso  que  faz  a  diferença.  Como

conversar com os idosos no grupo que está coordenando? É isso que desejamos,

queremos vocês lá, precisamos disso. Estamos numa briga com a Prefeitura, mas

não na coordenação dos  grupos.  Infelizmente,  os  grupos de convivência  de  Belo

Horizonte estão acabando.  Nós, idosos,  temos que assumir  nossa culpa pelo não

funcionamento dos grupos de idosos. Não temos que jogar culpa em ninguém. Isso

funcionar  é  problema  nosso.  Não  é  do  deputado,  nem  do  vereador  e  nem  da

coordenadoria. Não é de ninguém. É nosso. Vemos muitos idosos dizendo que não

estão nem aí se o Estatuto do Idoso não é cumprido. Não é cumprido, porque você

não cobra. Para cobrar é preciso conhecer. Se você conhecer, saberá cobrar e o fará

com justiça. Com certeza, seremos respeitados. Muito obrigado, vamos ao almoço.

O presidente - Agradeço ao Carlão.



2069
____________________________________________________________________________

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente -  Neste instante,  iniciaremos os 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  sua intervenção. Lembramos que as perguntas e apresentações orais serão

feitas conforme o volume de sugestões recebidas.

Debates

O presidente - O Sr. Alexandre Kalache terá de se ausentar em breve, por causa do

seu voo previamente agendado. Então, solicito a ele que responda às perguntas em

primeiro lugar e sane as dúvidas. Portanto, com a palavra, o Sr. Alexandre.

O Sr. Alexandre Kalache - Muito grato. Realmente tenho outro compromisso hoje no

Rio de Janeiro, também relacionado à celebração dos 10 anos do estatuto, e não

posso perder o voo. Peço-lhes perdão, pois terei de me ausentar em seguida. Não

responderei a todas as perguntas. A algumas delas responderei por  e-mail. Mas há

uma pergunta que me deixa muito pouco confortável se sair daqui sem abordá-la,

sem dar uma explicação, porque outras pessoas podem ter tido a mesma impressão.

A pergunta, que está sem o nome do autor, é a seguinte: “Aposentadoria é apenas

questão  de  nomenclatura,  porque,  se  o  cidadão  prolongar  o  tempo  de  serviço,

certamente  ele  não  terá  o  restante  da  vida  com  saúde.  Como  ele  enfrentará  o

transporte, o progresso urbano, etc? Trabalho, sim; escravidão, não”.

Contundentemente,  quero  deixar  claro  que  não  foi  o  que  eu  disse.  Não  estou

apregoando a escravidão de ninguém. O que falei foi sobre a obrigatoriedade de se

aposentar para quem não quer ou não pode, inclusive por razões financeiras, porque

há importante perda de renda a partir do momento em que a pessoa se aposenta. Se

não for o seu desejo, sou contra a obrigatoriedade da aposentadoria. Não se trata de

prolongar a vida de trabalho sem respeito aos direitos adquiridos e sem a percepção

de  que,  para  muitas  pessoas,  isso  é  um  castigo,  porque  essa  vida  nunca  teve

qualquer qualidade. Não quero sair daqui e voltar para o Rio deixando a impressão de

que,  por  falta  de  sensibilidade,  fica  muito  fácil  para  mim dizer  que vou  continuar

trabalhando,  como  estou,  aos  68  anos,  porque  tenho  saúde,  porque  tenho

conhecimentos - caso contrário, vocês não me convidariam -, porque tenho privilégios
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que a imensa maioria dos brasileiros não tem e nunca teve. Quero deixar isso claro.

Quero também refutar  uma ideia que está embutida na pergunta:  se  o  cidadão

prolongar o tempo de serviço, certamente não terá o restante da vida com saúde.

Desculpe-me discordar, mas acho que, se você continuar ativo, se continuar evitando

essa aposentadoria precoce, que é uma das pragas no Brasil, porque muita gente se

aposenta com 54, com 55, com 58 anos, isso não leva à má saúde. Prolongar a vida

ativa -  e,  se possível,  de trabalho - é um dos determinantes da saúde,  e não da

doença. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Agradeço a participação do Sr. Alexandre Kalache. Posso afirmar

que  todos  nós,  independentemente  da  religião,  a  partir  da  passagem  do  papa

Francisco, que deixou sua marca indelével, acabamos por admirá-lo. E o senhor é o

papa  no  assunto  que  ora  discutimos,  então  sua  participação  vem  abrilhantar

sobremaneira  este  nosso  encontro.  Corroborando  suas  palavras,  sem sombra de

dúvida, a questão dos proventos, sobretudo após a aposentadoria, deve ser um dos

assuntos que mais preocupa os idosos.

É uma relação extremamente paradoxal: no momento em que mais se precisa do

amparo  do  poder  público,  já  que  é  inerente  à  própria  espécie,  no  processo  de

envelhecimento, estar mais suscetível à doença, o salário está mais achatado.

Quero provocar  todas  as  senhoras  e  os  senhores  presentes.  Matéria  de  direito

trabalhista é de competência exclusiva dos deputados federais e dos senadores, ou

seja, cabe ao Congresso Nacional. Como todos nós votamos em deputados federais

e em senadores, é nosso dever cobrar que votem os inúmeros projetos que estão em

pauta. Não sou do partido dele e não lhe faço apologia; na verdade, ele nem é daqui,

e sim do Rio Grande do Sul, mas alguns projetos do senador Paulo Paim tratam da

matéria  e  são  fundamentais  para  os  idosos.  Então  é  importante  cobrarmos,

independentemente de termos votado ou não nos que lá estão, para fazermos valer o

que  esperamos:  a  aprovação  desses  projetos  que  tratam  da  remuneração  e  da

aposentadoria dos idosos.

Muito  obrigado.  O  senhor  fique  à  vontade  para  ir.  Esperamos  recebê-lo  outras

tantas vezes, aqui e em toda Minas Gerais, com mais tempo para poder degustar as

nossas maravilhas, conhecer os Caminhos de Minas, o queijo,  o pão de queijo, a
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goiabada e outros tantos. Como o professor, a Sra. Ruth, por força de compromissos

pré-agendados, terá de se ausentar. Gostaria de fazer uma breve despedida?

A Sra.  Ruth  Necha  Myssior  -  Gostaria  de  pedir  desculpas,  mas  hoje  haverá  a

abertura  de  uma  exposição  sobre  sustentabilidade  montada  pelos  idosos  na

Universidade  Aberta  ao  Idoso,  de  Contagem,  e  o  caminho  até  lá  é  considerável.

Agradeço a atenção de todos e o convite. Mais uma vez, peço desculpas por ter que

me ausentar. Obrigada.

O  presidente  -  Agradeço  a  sua  presença.  Esperamos  também  poder  recebê-la

outras vezes, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Chamo  para  tornar  pública  sua  pergunta  a  Sra.  Claudete  Liz  de  Almeida,  do

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Peço que se preparem, na sequência,

o Sr. Hélio Emiliano Moreira, da Associação Batista Bem Viver; e José Aparício de

Sena,  do  Conselho  Municipal  do  Idoso  de  Conselheiro  Lafaiete.  Com  a  palavra,

minha querida, amada, amiga Claudete Liz de Almeida.

A Sra. Claudete Liz de Almeida - Boa tarde, represento a Nova Central Sindical do

segmento de aposentados, pensionistas e idosos no Conselho Municipal de Saúde.

No  Conselho  Estadual,  represento  a  Federação  de  Aposentados,  Pensionistas  e

Idosos. Fred, vou questionar e cobrar.  Estive numa reunião com o prefeito  Marcio

Lacerda, na prefeitura, semana passada. Lá, estava o diretor da BHTrans. Eu ando

de  ônibus.  Trabalho  o  dia  inteiro  como  voluntária.  Nós,  idosos,  estamos  sendo

discriminados dentro dos ônibus. Fred, isso está acontecendo. Como você defende o

idoso e minha bandeira, meu café, meu almoço e meu jantar, quero levantar essa

questão. As trocadoras pulam as roletas do ônibus. Na frente, há muitas pessoas

jovens,  pessoas que não vão pagar  a passagem. As trocadoras batem em nosso

ombro e pedem a nossa identidade. Ser idoso é ser traficante? Somos marginais?

O pessoal do Transface entra no ônibus, e a primeira coisa que pede é a nossa

carteira de identidade.  É muita discriminação,  muita humilhação para nós.  Somos

idosos, não criminosos. Nos ônibus está ocorrendo muito isto: a falta de respeito com

o idoso. Lido na área da saúde e sei que também não há respeito nessa área, não

somos  respeitados.  O  que  valem  esses  10  anos  de  Estatuto  do  Idoso?  O  que

conseguimos, se somos desrespeitados?



2072
____________________________________________________________________________

Outra questão: idoso virou mercadoria de primeira nas prateleiras. Toda loja, todo

banco quer o idoso. Se você tiver quatro quartos em sua residência, pode transformá-

la em uma casa de longa permanência para idosos, clandestinamente, tomando 70%

do salário do idoso. Isso é vício.

Faço parte das ILPIs. Dar prêmio é muito importante, mas temos de ir às casas de

longa permanência e saber como estão funcionando, pois o papel aceita tudo. Na

quinta-feira,  estarei  na Cidade Administrativa, quando serão entregues prêmios às

ILPIs. Será que as ILPIs do interior ou de Belo Horizonte são adequadas? É preciso

fiscalizá-las. Todos nós, que defendemos o idoso, não podemos ficar dentro de uma

sala, de um escritório. Temos de procurar esses lugares. Faço esse desafio para as

casas de longa permanência. A minha batalha será essa.

Tinha muito o que dizer, mas o tempo está corrido. Ser idoso não é uma doença,

mas lutar para viver, como faço. Peço a vocês que lutem, que não se entreguem.

Saiam de casa às 6h20min e cheguem às 20h. Assim vocês estarão vivendo. Tenho

72 anos de idade, mas 17 anos espiritualmente. Obrigada.

O presidente - Claudete, agradeço a você a participação. Vou falar, começando pelo

final do que você disse, que o idoso tem de lutar  pelos seus direitos. Lembro-me

destas  palavras:  “Tenha  sempre  presente  que  a  pele  se  enruga,  o  cabelo

embranquece, os dias convertem-se em anos… Mas o que é importante não muda…

A tua força e convicção não têm idade”. Você é exemplo disso. Há outra frase, de

Cícero, que diz o seguinte: “O idoso conserva suas faculdades se mantiver vivos os

seus interesses”. Hoje, aqui, houve uma demonstração inequívoca do interesse do

idoso em seu futuro e nas políticas públicas. Em apenas dois anos e oito meses em

que aqui estou, poucas vezes vi esse Plenário tão cheio. Vocês, idosos, e os que

trabalham com os idosos estão de parabéns.

Em  relação  ao  transporte  público  coletivo,  é  uma  vergonha,  é  ruim,  ineficaz,

insuficiente e caro. Não é à toa que, durante a Copa das Confederações, o fator

motivador de todas essas manifestações foi o transporte público coletivo. Pior ainda é

o  descaso  com  o  idoso.  Vou  pedir  à  nossa  douta  assessoria  que  elabore  um

requerimento,  a  ser  encaminhado  ao  consórcio  que  administra  as  empresas  de

ônibus  de  Belo  Horizonte,  para  que,  pelo  menos,  passem  uma diretriz  aos  seus
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liderados a fim de que respeitem o idoso.

E, da mesma forma, refaço um ofício à BHTrans, que é obrigada a fiscalizar o que é

desenvolvido pelas empresas de ônibus que venceram a licitação. Vou deixar a última

pergunta da senhora para a tarde, porque vai ser objeto de discussão e tema em

pauta. Agradeço-lhe muito a participação. Você sabe do apreço, carinho e admiração

que lhe tenho. Com a palavra, o Sr. Hélio, sempre presente em todas as discussões

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O  Sr.  Hélio  Emiliano  Moreira  -  Somos  do  Conselho  Municipal  de  Assistência,

Comissão de Igualdade  Racial,  que tem  interface  com  o  Conselho  dos  Idosos  e

também com o Conselho Estadual dos Idosos. Temos de ter essa transversalidade

para  defendermos  todos  os  problemas  intersetorialmente.  Dentro  do  que  a

companheira disse, você está lutando pelo cartão metropolitano. Vamos ao Piauí, à

divisa de Rondônia... Em Minas, é um absurdo, não temos gratuidade.

E há outra coisa, deputado Fred: fizeram aquele “fresquinho”, aquele tipo chamado

padrão Fifa, ali no Buritis, em outros lugares e em Nova Lima. Outro dia fui entrar

num deles e me cobraram R$4,50. Eu falei: “Ué, o idoso neste paga? Quer dizer que

o padrão Fifa é só para...”. E nós trabalhamos. A Lei nº 300 é uma escravidão. E

proporcionamos...  Para os europeus que vieram e para os empresários, está tudo

bem. Trabalhamos para burro, 74 anos. Só na Lambertucci, trabalhei 44 anos.

Por isso quero falar sobre esse fator. O fator previdenciário faz com que a gente

queira um plebiscito da reforma política, pois é algo perverso e maligno para com os

aposentados.  E,  no  empoderamento  dos  idosos,  que  já  foi  mencionado  aqui,

queremos mais justiça, paz e reconhecimento por tudo que fizemos com o nosso

trabalho  pelas  famílias  e  pelo  nosso  país.  O  fator  previdenciário  é  complicado.

Trabalhei  44  anos.  Quando  me  aposentei,  pensei:  agora,  vou  passear  com  a

madame, levar os netos, conhecer a Amazônia, Minas, as Minas do Guimarães Rosa,

que são muitas. Aí vem o fator e nos joga no buraco. Obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Sr.  Hélio.  Quero  registrar  a  presença  entre  nós,  à

esquerda,  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Paulo  Guedes,  que  deve  ter

descido.  Ele  me  cumprimentou  agora  há  pouco.  Ambos  também  se  colocam  à

disposição dos idosos.
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Sr. Hélio, o senhor falou do fator previdenciário, algo que se tem anteriormente de

forma indireta. Ele também vai ser objeto de discussão e debate no turno da tarde,

lembrando que essa matéria, embora nos deixe indignados, repito, é de competência

exclusiva do legislador federal; logo, dos deputados federais e senadores. Somente

eles podem, devem acelerar a tramitação e votar o fundo previdenciário. Lamentável

é  lembrarmos  de  quantos  roubaram  a  Previdência  Social,  cometeram  crime  de

improbidade administrativa, e agora quem paga são os aposentados, que nada têm a

ver  com isso e contribuíram religiosamente para que a Previdência estivesse não

nesta situação, mas em outra situação que proporcionasse uma remuneração que

garantisse a qualidade de vida dos idosos.

Mas, infelizmente, em nosso país, isso não ocorre. Temos a esperança de que as

pessoas,  independente  de  classe e  condição financeira,  ainda venham a cumprir

pena pelos crimes cometidos.

Com a palavra, o Sr. José Aparício de Sena, do Conselho Municipal do Idoso de

Conselheiro Lafaiete. Na sua ausência, convido a Sra. Ana Carolina Faria D´Ávila, do

Lar de Idosas Santa Tereza e Santa Terezinha.

O Sr. José Aparício de Sena - Por favor.

O  presidente  -  Sr.  José  Aparício,  desculpe-me.  O  senhor  veio  de  Conselheiro

Lafaiete, pegou a famigerada BR-040, correu um risco de morte danado para chegar

aqui e ainda não vou deixá-lo falar? É demais. Passo-lhe a palavra, Sr. José.

O Sr. José Aparício de Sena - Há mais de 22 anos, as pessoas acima de 65 anos e

portadores de  deficiências  físicas,  mentais  e  visuais  têm direito  a  passe livre  em

ônibus  intermunicipais  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  A Lei  nº  10.413,  de

17/1/1991, regulamentada pelo Decreto nº 32.649, de 14/3/1991, garante isso.

A Assembleia Legislativa está de parabéns pela realização desta reunião.  Estou

falando de 22 anos atrás, mas, infelizmente, comemoramos os 10 anos do Estatuto

do  Idoso,  que  ainda  está  emperrado.  Os  governadores  que  passaram  por  aqui

insistem  em  não  cumprir  esse  dispositivo  legal  e  deixam  de  beneficiar  mais  de

1.200.000 pessoas em todo o Estado. Os portadores de deficiência física já sofrem

com  a  inadequação da  arquitetura  urbana,  e  os  aposentados  e  pensionistas  são

vítimas de baixos salários e da falta de assistência médica. Essas pessoas poderiam
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estar usufruindo esse legítimo direito, já passados 10 anos. Acho que todos vocês

entenderam que o estatuto já está regularizado, mas os governadores que por aqui

passaram não tiveram essa hombridade - não sei por que motivo isso não aconteceu.

Queria uma resposta da Assembleia para saber o que podemos fazer para desfrutar

esse nosso direito, talvez uma audiência pública para debatermos esse assunto, já

que ano que vem haverá eleições para governador também.

Complementando o que o companheiro falou, teremos de criar cotas para nós, que

temos mais de 65 anos, falarem aqui na Assembleia ou nesses encontros que foram

realizados  para  comemorar  o  estatuto?  Vamos  criar  cotas,  como criaram  para  a

minha raça, de pretos, para termos direito a estudar em universidades? Não tive esse

tempo, porque estava criando meus filhos. Como Paim fala, fui para os meus filhos o

que eles não serão para mim, serão para os filhos deles. Tudo bem, concordo com

ele. Parabéns ao Paim e ao deputado André Quintão, que esteve conosco ontem,

falando sobre mineração. O que tiram do Brasil, mandam para fora e nos deixam sem

os nossos direitos, principalmente os idosos. Obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Sr. José Aparício de Sena. Neste momento, passo a

palavra à Sra. Ana Carolina Faria D'Ávila, do Lar de Idosas Santa Tereza e Santa

Terezinha.

A Sra. Ana Carolina Faria D'Ávila - Boa tarde. Também estou morrendo de fome e

tentarei ser breve. Quero apenas fazer algumas ressalvas, depois farei uma pergunta

e não vou demorar. Quero parabenizar a genialidade do Dr. Alexandre Kalache, que

não  está  mais  aqui,  mas  eu  o  considerei  gênio.  Vou  procurar  a  referência  dele

também. A emoção da Viviane Café fez meus olhos se encherem de lágrimas.  É

necessário haver essa interlocução pessoal  para buscarmos muitas outras coisas.

Também foram interessantes a ênfase que o Sr. Freddy deu ao termo paciência e a

ênfase do Carlão à otimização do grupo no próprio grupo.

Fui  agora  ao  banheiro  e  vi  muitas  idosas  impacientes  com  outras  idosas  que

estavam demorando um pouco para utilizá-lo. É uma questão que temos de trabalhar

mesmo, não é Carlão? E também a paciência entre o próprio grupo, não é Fred? Hoje

orgulho-me em ver o quanto a política nas áreas federal e estadual e municipal estão

atentas às questões que envolvem a pessoa idosa.
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Mas há muita coisa para melhorar. Chegou um tempo em que não se pode mais dar

as  costas  para  essa  nova  realidade.  Como  já  relatado  pelas  estatísticas

apresentadas,  estamos com um  boom  no número de idosos. Tendo como base o

idoso como tema importante na formulação e implementação de políticas públicas,

como as leis orçamentárias têm trabalhado a proposta de projeções que visem a esse

público  e  seus  direitos,  tendo  em  vista  as  diversas  áreas  de  cultura,  educação,

segurança? Essa é uma questão, Fred. E ainda, como vocês, deputados, têm sentido

o acolhimento das propostas que visem à pessoa idosa nesta Casa ou até em outros

espaços de discussão política? É a minha pergunta, e terminei antes do  bip,  como

falei.

O presidente - Ana Carolina, agradeço sua participação extremamente sensata e

com  uma capacidade  ímpar  de  concatenar  as  ideias,  seguindo  religiosamente  o

tempo, algo que a pessoa que ora preside os trabalhos não está conseguindo. Mas

quero dizer a você que, nessa minha curta passagem - a mesma do Estatuto do Idoso

- de 10 anos de exercício das funções legislativas, nunca vivenciei um momento tão

rico e profícuo de participação do idoso numa casa legislativa, de apresentação, por

consequência,  de propostas e de sensibilidade da Mesa Diretora,  em especial  da

presidência. Vocês não são obrigados a entender o processo legislativo, porque não o

vivenciam  diariamente  como eu  e  o  coletivo  dos  deputados.  Mas,  para  que uma

proposta  se  consolide,  existe  toda  uma  tramitação,  que  é  morosa.  Porém,  há

prioridades, e neste momento, graças a Deus, o deputado Dinis Pinheiro, presidente

desta Casa, tem-se encontrado muito comigo, com um grupo de técnicos da Casa e

com os deputados que desejam participar da discussão, para colocarmos em prática

a  agenda definida  de  políticas  públicas  para  os  idosos.  Tenho convicção de  que

chegaremos à situação de projetos aprovados e com cobrança daquilo que já deveria

estar sendo cumprido.

Quero lembrar que, quando fui vereador em Belo Horizonte,  com a participação

efetiva  dos  grupos  de terceira  idade  e  também do  movimento  de  luta  pró-idoso,

conseguimos o cartão BHBUS Master,  que foi a transposição; e o estacionamento

preferencial, que ainda não foi citado aqui, mas que não é cumprido de jeito nenhum.

A gente vai ao  shopping domingo à noite e fica pensando que o idoso adora ir lá
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nesse dia, pois está sempre ocupada a vaga. Quando estou andando pelo shopping

para ir ao cinema, nunca vejo um idoso sequer. É impressionante. Eles devem ficar

escondidos lá dentro. Ou, infelizmente, não está sendo cumprida a determinação.

Lembro também que,  quando a Prefeitura instalou aquele famigerado abrigo de

ônibus, todos os idosos se mobilizaram e conseguimos colocar aquele assento, que

não é lá grande coisa mas é melhor que aquele cilindro, sobre o qual, tenho certeza,

ninguém deseja que a mãe se assente. O que não quero para a minha mãe não

posso querer para absolutamente ninguém, visto que é a pessoa que mais amo nesta

vida.

Espero, se Deus quiser, que possamos, aqui na Assembleia, avançar em relação a

esse tema. E o exemplo claro disso é o projeto já citado, que está tramitando em

regime de urgência e, se Deus quiser, será votado. Desejamos que vocês venham

aqui mais vezes e tragam mais propostas.

Ainda há quatro inscritos. Tenho certeza de que vocês, assim como eu, estão com

muita fome. Depois dos quatro inscritos fazerem uso da palavra, peço licença a todos

para interromper os trabalhos, embora existam muitas perguntas dirigidas a cada um

de nós. Porém, em respeito a todos, reiniciaremos os trabalhos com as respostas dos

palestrantes, porque não adianta responder agora para as poucas pessoas que aqui

permaneceram. Portanto, vamos dar as respostas logo após o reinício dos trabalhos.

Para fazer uso da palavra, na sequência, Ana Lúcia de Souza Carvalho, Edilson

Pereira do Nascimento, Terezinha Andreatta e Nélson da Silva.

A Sra. Ana Lúcia de Souza - Boa tarde a todos e a todas. A minha pergunta é para o

Dr. Alexandre, mas pode ser dirigida aos demais palestrantes. Fui sindicalista e desde

então observo que o Brasil vem falando sobre o envelhecimento mas, no entanto, não

faz políticas intersetoriais para prevenir a questão do não nascimento de pessoas.

Vivenciei nos anos 80 uma política extremamente perversa, pela qual as mulheres

recebiam laqueadura de trompas, de forma indiscriminada, principalmente a mulher

negra, porque naquele tempo estávamos engajados nas políticas antirracistas. Em

estados  como  o  Mato  Grosso,  mulheres  com  menos  de  18  anos  recebiam  de

presente,  na  época  das  eleições,  a  laqueadura  das  trompas.  Elas  faziam  isso

achando  que  estavam  recebendo  um  bem  enorme.  Isso  foi  altamente  difundido.
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Posteriormente, veio a política de privatizações do País, que fez com que a mão de

obra qualificada fosse toda aposentada simultaneamente. Eu entrei numa dessas, no

programa de incentivo para você ir para casa. Eu me aposentei aos 47 anos e tive a

oportunidade de me preparar para viver esses 20 anos a partir de outra escolha de

vida. Mas a maioria não fez isso. A maioria ficou doente, sem fazer exercícios, com

vícios  -  vemos que aumentou o índice de alcoolismo.  Os divórcios  ocorreram em

grande escala no Brasil.

Então, gostaria de alertar vocês, para que tenham o cuidado de fazer uma política

voltada para as mulheres, fazendo mais creches nos locais de trabalho e separando a

questão da saúde da mulher e do homem no Brasil, para que essas pessoas tenham

mais saúde, tenham uma vivência maior e preparação para se aposentar. Não basta

achar que todo o mundo será idoso. Temos de preparar os adultos jovens para serem

os idosos de amanhã. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Ana Lúcia. Apresentei aqui a proposta de que as

perguntas endereçadas sejam respondidas no retorno. Porém a Viviane terá de sair.

Então vou pedir permissão a vocês para que ela possa responder às perguntas a ela

dirigidas, ficando as outras para o retorno da reunião. Pois não, senhor.

Pois não. Fale somente o seu nome e a entidade que representa.

O Sr. Juscelino - Meu nome é Juscelino e represento a Pastoral da Pessoa Idosa e

a  Associação  Bom  Pastor,  de  Montes  Claros,  instituição  que  trabalha  com

evangelização através do rádio. Tenho um programa semanal de uma hora dedicado

à pessoa idosa, cumprindo o art. 24 do Estatuto do Idoso.

Em Montes Claros, vivem mais  de 33 mil  pessoas idosas.  Nas visitas  que faço

quase diariamente, noto principalmente pessoas aposentadas depressivas. Hoje há a

chamada doença do século, a depressão. A maioria das pessoas aposentadas entram

em depressão por falta de preparo para se aposentar. A Cemig é a única empresa

que conheço que faz essa preparação - não conheço outra, mas pode ser que exista.

É  necessário  trabalharmos  essa  prevenção,  mesmo em  pequenas  empresas.  As

pessoas deveriam ser preparadas seis meses antes para a aposentadoria para não

sofrerem um choque que gera um problema, a falta de referência.

Outro problema que temos é a acessibilidade urbanística e arquitetônica. Montes
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Claros  é  um  desastre.  Agora  tem  melhorado  um  pouco  com  o  trabalho  de

conscientização  que  temos  feito  lá.  Enfrentamos  também  outros  problemas  no

transporte  público,  como  em  outros  lugares.  O  transporte  semiurbano  consta  na

nossa Constituição Federal, mas lá, até hoje, não foi definido que transporte é esse.

Gostaria também de falar para a D. Ivone Luiza, que disse que o Estatuto não deve

ser  decorado,  e  sim  consultado,  que  não temos  número suficiente  de  cópias  do

estatuto para isso. Somente em Montes Claros, precisamos de pelo menos 20 mil

cópias do estatuto para fazermos uma campanha de conscientização.

Encerrando a minha fala, quero dizer que recebi o folheto Rompendo o Silêncio. Já

fizemos esse seminário em Montes Claros. É interessante motivar as pessoas que

estão sofrendo  algum  tipo  de  violência  a  denunciar;  porém,  depois,  elas  ficam à

mercê dos agressores. As visitas das equipes multidisciplinares são escassas, porque

são poucas as equipes. Talvez, no futuro, tenhamos uma solução para isso. Muito

obrigado.

O  presidente  -  Agradeço  a  sua  participação.  Com  a  palavra,  a  Viviane,  para

responder às perguntas.

No  período  da  tarde,  teremos  10  palestrantes  e  será  impossível  iniciarmos  no

período pré-agendado. Infelizmente teremos prejudicado nosso momento de resposta

às arguições,  de tal  forma que fica  estabelecido  que os demais  componentes  da

Mesa  procurarão  esclarecer  e  dirimir  as  dúvidas  por  meio  de  e-mails.  Peço

desculpas, porque esse não é o desejo de vocês, tampouco o nosso, nem o da nossa

assessoria, mas vamos ter que tomar esse procedimento para que, no turno da tarde,

os  trabalhos  possam  transcorrer  da  melhor  forma  possível.  Peço  desculpas  e

agradeço pela compreensão. Com a palavra, a Viviane.

A  Sra.  Viviane  Café  Marçal  -  Agradeço  a  presença  de  todos.  Gostaria  que

anotassem o meu telefone: (31)3916-8002 ou 3916-8003. O telefone do coordenador

é o (31)3916-7999. O e-mail é cepid@social.mg.gov.br. A Coordenadoria Especial de

Políticas  para  o  Idoso  está  disponível  para  atender  a  todos,  principalmente  as

pessoas do interior de Minas Gerais, que às vezes não têm acesso a informações.

Entre as perguntas que me foram dirigidas, três se referem ao mesmo tema, mas

quem sou eu para respondê-las. Perguntam: “Viviane, como envelhecer com respeito
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e dignidade?”. Gostaria de poder respondê-la daqui a 30 anos, quando eu estiver com

68 anos. Acho que vocês estão mais aptos a responder a essa questão, mas uma

palavra muito enfatizada hoje foi “educação”. É impossível, inviável, impensável que

haja respeito e dignidade sem haver educação. A dignidade é inerente à pessoa, ao

indivíduo; é uma consciência moral. Tenho que me achar digno; isso nos é ensinado.

Quem é que fala conosco que somos dignos? Nós é que temos que nos considerar

dignos, e isso parte da educação.

A questão da intergeração, duas ou três famílias vivendo no mesmo núcleo familiar,

é importante para o respeito e o cuidado com os idosos. Vocês, idosos, têm que

ensinar a seus netos a ter respeito e carinho com pessoas idosas; não há outro jeito.

Quem  sou  eu  para  dar  essa  resposta  a  vocês!  Sabemos  que  dinheiro  não  é

preventivo  de  um bom  envelhecimento.  Já  cansei  de  atender  a  famílias  que têm

recursos financeiros, mas nas quais não existe amor e união, e outras que são muito

carentes de  recursos financeiros,  mas nas quais  o  idoso tem um envelhecimento

bem-sucedido.

Não pensem que esse tipo de situação acontece somente no Brasil. Acompanhei

um caso fora do Brasil, na Suíça, em que a esposa mandou o marido idoso e com

quadro de demência para uma instituição de longa permanência na Índia. Ele morreu

devido a maus-tratos, e a esposa idosa está sendo processada pelo governo suíço

por isso. Então, gente, quem sou eu para ensinar algo em relação a respeito? Recebi

isso dos meus avós e dos meus pais. Acho que o ensinamento está relacionado à

questão da educação.

Uma  outra  questão  é  a  do  recurso  financeiro  para  instituições  de  longa

permanência. Peço que entrem em contato telefônico. Existe um departamento de

convênios  na  Sedese  para  essas  instituições,  mas  é  imprescindível  que  a

documentação esteja rigorosamente em dia. Aquelas que têm pelo menos dois anos

de  serviços  de  utilidade pública  podem se cadastrar.  Peço,  então,  à  pessoa que

propôs  essa  questão  que  entre  em  contato,  a  fim  de  a  direcionarmos  ao

departamento de assistência social dentro da Sedese. Agradeço a todos o carinho.

Espero que, à tarde, vocês sejam também respondidos em suas questões internas.

Boa tarde a todos. Muito obrigada. (- Palmas.)
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O presidente - Agradeço à Viviane. A Dalila solicitou a palavra. Ela está sempre

participando de tudo que é feito em defesa dos idosos e, além disso, tem um papel

muito importante em alguns grupos, levando-lhes atividades esportivas e lúdicas.

A Sra. Dalila - Senti-me na obrigação de falar, pois a minha foi a única pergunta que

o Dr. Alexandre respondeu. Foi minha a questão do trabalho sim, escravidão não. Ele

discordou.  Logicamente,  é  uma  pessoa  maravilhosa,  fantástica,  um  doutor,  mas

considera que não haverá menos qualidade de vida para quem estender o tempo de

trabalho em relação a quem para antes. Queria, porém, fazer uma ponderação: temos

que  ter  cuidado  com  o  tipo  de  trabalho.  Não  consigo  imaginar  um  servente  de

pedreiro ou um segurança noturno trabalhando 24 horas por 36 horas, em pé, à noite,

com 75 anos, ou uma professora nessa idade ainda esperando o ônibus ou indo

trabalhar  em um ônibus lotado.  Portanto temos que ter  muito cuidado.  Queremos

trabalho,  mas  de  que  tipo  será?  O  Carlão  fala  que  a  educação  para  o  idoso  é

necessária,  mas  a  metodologia  deve  ser  determinada  por  nós;  e  também  nós

deveremos  determinar  o  tipo  de  trabalho  que  queremos,  e  não  trabalhar

obrigatoriamente, estendendo a profissão por mais 20 anos. Assim, que qualidade de

vida teremos? Temos muito o que fazer no lugar de trabalhar como já fizemos por

muito tempo, ninguém precisa se preocupar. Nosso direito tem que ser garantido.

O presidente - Agradeço à Dalila e a todos que participaram.

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. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Presidência da Deputada Rosângela Reis

Sumário:  Destinação da Interrupção dos Trabalhos  Ordinários  -  Composição da

Mesa -  Palavras da Presidente -  Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos -

Palavras da Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta - Palavras do Sr. Felipe Willer de
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Araújo Abreu Júnior - Palavras da Sra. Eliana Bandeira - Palavras da Sra. Cláudia de

Cássia Vieira Batista Aguiar - Palavras da Sra. Janice Aparecida de Souza - Palavras

da Sra.  Maria  Odete  Souto Pereira  -  Palavras  do  Sr.  Estêvão Machado de Assis

Carvalho -  Palavras do Major  PM Cleverson Natal  de Oliveira -  Palavras da Sra.

Margaret Freitas Assis Rocha - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A presidente  (deputada  Rosângela  Reis)  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  à

realização do ciclo de debates Dez Anos do Estatuto do Idoso: Avanços e Desafios

para um Envelhecimento Digno, com os seguintes objetivos: marcar o aniversário de

10 anos  do Estatuto  do  Idoso -  Lei  nº  10.741/2003;  contextualizar  a  situação do

envelhecimento  no  Brasil,  particularmente  em  Minas  Gerais;  e  debater  aspectos

referentes às políticas públicas para os idosos no Estado de Minas Gerais.

Composição da Mesa

A presidente -  A presidência convida a tomar assento à Mesa as Exmas.  Sras.

Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  subsecretária  de  Estado  de  Assistência  Social;

Eliana Bandeira, coordenadora estadual de Atenção à Saúde do Idoso e presidente

do Conselho Estadual do Idoso; Cláudia de Cássia Vieira Batista Aguiar, diretora de

Temáticas  Especiais  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação;  e  a  procuradora  de

justiça Maria Odete Souto Pereira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos;

os  Exmos.  Srs.  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  coordenador  especial  de

Políticas  para  Idosos,  e  o  defensor  público  Estêvão Machado de  Assis  Carvalho,

coordenador da Defensoria Pública do Idoso e do Deficiente; a Exma. Sra. Janice

Aparecida  de  Souza,  membro  do  Conselho  Estadual  do  Idoso,  representando  a

subsecretária de Estado de Direitos Humanos, Carmen Rocha; o Exmo. Sr. Major PM

Cleverson Natal de Oliveira, chefe da Seção de Direitos Humanos da Diretoria de

Apoio Operacional da Polícia Militar; e a Exma. Sra. Margaret Freitas Assis Rocha,

delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, ao Idoso e ao

Portador de Deficiência da Polícia Civil.

Palavras da Presidente

Quero  novamente  dar  as  boas-vindas  a  todos  e  agradecer  imensamente  aos
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convidados  presentes,  aos  representantes  de  instituições  e  órgãos  que  vieram

debater esse assunto de fundamental importância: os 10 anos do Estatuto do Idoso,

os avanços e os desafios que temos para delinear mais conquistas e buscas para a

melhora da qualidade de vida dos nossos queridos idosos.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A presidente  -  Esclarecemos  que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço  para

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de

outras  enviadas  pelo  formulário  disponível  pela  internet,  no  portal  da  Assembleia

Legislativa.

Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão  encaminhar

perguntas por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de

apoio. Os que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no

formulário, devendo, para registro, entregar o conteúdo da intervenção também por

escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta acessar o portal da Assembleia, www.almg.gov.br, abrir o link com o formulário

de participação e enviar sua contribuição.

A presidência  informa ainda  que a  publicação das  atas  deste  ciclo  de  debates

estará disponível na versão eletrônica do “Diário do Legislativo”,  na edição do dia

26/10/2013, que poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa, pelo site,

www.almg.gov.br.

Daremos início ao painel “As políticas públicas para os idosos no Estado de Minas

Gerais”. Com a palavra, a Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta.

Palavras da Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta

Boa tarde a  todos e  a todas.  Na pessoa da presidente  da  comissão,  deputada

Rosângela,  cumprimento  os  componentes  da  Mesa  e  agradeço  o  convite  da

Assembleia Legislativa para que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

estivesse aqui para falar  de um tema de extrema importância: avanços e desafios

após 10 anos do Estatuto do Idoso. Gostaria de agradecer imensamente o convite e a

presença de todos os idosos e não idosos que estão participando deste seminário de

tão grande importância.
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Vou  falar  das  políticas  públicas  para  o  idoso  no  Estado  de  Minas  Gerais,

especificamente  com  foco  na  política  pública  de  assistência  social.  As  políticas

públicas para os idosos compõem uma rede de proteção e atenção integral à pessoa

idosa. Essa proteção tem o objetivo maior de garantir os direitos dos idosos, direitos

constitucionais,  que  foram  posteriormente  regulados  por  meio  de  leis

infraconstitucionais.  Essa  rede de  proteção  e  atenção  à  pessoa  idosa tem  como

objetivo  maior  garantir  o  direito  do  idoso.  Que  direito  é  esse?  Suas  atenções  e

necessidades  básicas.  Nesse  contexto,  há  o  direito  garantido  na  Constituição  de

1988, que é a nossa Carta Magna, à velhice. O art. 1º do Cap. III  garante, como

fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, a dignidade humana. É um

princípio que toda política pública na área social deve garantir na hora de elaborar

suas ações, suas estratégias, suas atividades e suas intervenções, e pensar sempre

na  dignidade  humana  e,  agora  especificamente,  na  dignidade  do  idoso.  Essa

dignidade do idoso está garantida nos direitos fundamentais do homem na mesma

lógica dos direitos  fundamentais  do idoso,  que a Constituição garante.  Quais são

esses  direitos  dos  idosos?  São  direitos  individuais,  coletivos,  sociais,  políticos  e

direitos à nacionalidade.

Os direitos individuais - na mesma lógica para o idoso, a mulher e a criança - são

direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São esses os

direitos que a Constituição garante para que as pessoas tenham uma vida digna e

com qualidade.

Os  direitos  coletivos  são:  direito  à  informação,  ou  seja,  ter  acesso  a  todas  as

informações em relação às políticas públicas para que tenha condições de acessá-

las; direito  à representação associativa,  ou seja,  participar  de alguma associação;

direito  do  consumidor,  porque  o  idoso  também  o  é;  e  direito  de  reunião  e  de

associação, ou seja, à participação popular na sociedade.

Os direitos sociais, mesa da qual faço parte, são direitos constitucionais e são os

direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à previdência social e

à  assistência  aos  desamparados.  É  nessa  lógica  que  estão  garantidos  na

Constituição os direitos da pessoa idosa.

O direito à nacionalidade é aquele que liga o indivíduo a um determinado estado,
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fazendo dele um componente do Estado brasileiro; e o direito político é o direito de

participação do idoso nas atividades políticas da sociedade.

É dessa forma que a Constituição garante a dignidade da pessoa humana. A partir

da Constituição, o povo brasileiro desenvolveu outras legislações infraconstitucionais

para regular os artigos da Constituição, que são bastante amplos. Nessa proteção

infraconstitucional do idoso, temos as leis maiores: a Política Nacional do Idoso e o

Estatuto do Idoso. Essas são as duas leis maiores infraconstitucionais, que vieram

regular esse artigo da Constituição. A Lei nº 8.842, de 1994, cria a Política Nacional

do  Idoso,  que,  como  toda  lei  que  cria  uma  política,  vem  dar  as  diretrizes  e  os

princípios para o gestor implantar e implementar as suas ações voltadas para aquele

público  específico.  Todos os setores das políticas  sociais,  antes  de criar  os  seus

programas,  projetos,  serviços  e  benefícios,  devem  se ater  à  Política  Nacional  do

Idoso para verificar a finalidade, o princípio e a diretriz da política, a fim de saber se

está sendo coberto dentro daquela política social específica.

A finalidade maior da Política Nacional do Idoso é manter e garantir o direito do

idoso de acesso às políticas sociais. Essa política considerou idosa a pessoa com 60

anos ou mais e estabeleceu a criação dos conselhos nacional, estaduais e municipais

do idoso, com participação paritária. O conselho deliberativo é o órgão ou a instituição

que tem a  responsabilidade de fazer  o  controle  social  da  política,  é  a sociedade

controlando as ações do poder público. Entretanto, apesar de essa lei ter sido votada

em 1994, somente em 2002 foram instituídos esses conselhos para a pessoa idosa.

Devido a alguns processos que desencadearam alguns votos no processo da lei da

Política Nacional do Idoso, tivemos uma demora na implantação do conselho. Isso

significa  que  houve  uma  demora  na  fiscalização,  pela  sociedade,  das  políticas

públicas do Estado brasileiro. Como sabemos, pela Constituição, quem é responsável

por garantir os direitos da sociedade, independentemente de ser o idoso ou qualquer

outro  segmento,  em  primeiro  lugar,  é  a  família  e,  em  segundo  lugar,  o  Estado

brasileiro, este sendo representado pela União, pelo estado e pelo município, que tem

a responsabilidade de garantir essas ações para os seus munícipes.

Ainda dentro da proteção infraconstitucional,  temos o Estatuto do Idoso, que foi

garantido por meio da Lei nº 10.741 - uma daquelas duas leis maiores que garantem
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a  proteção  e  a  atenção  do  idoso  -,  e  nasceu  dos  movimentos  populares,

principalmente  dos  idosos,  que  não  viram  os  seus  direitos  garantidos  desde  a

implantação  da  política  nacional  e  lutaram  pela  implantação  do  estatuto,  com  o

objetivo de garantir ainda mais o que a Carta Magna já havia redigido e a política

nacional já tinha garantido. Então foi necessário mais um estatuto para garantir os

direitos dos idosos.

A proposta veio muito parecida com o ECA, que já tinha sido implantado na época

para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, por analogia, o Estatuto

do Idoso copiou várias  coisas do ECA,  entre elas o sistema de garantia  para  os

idosos.  Os  dois  estatutos  trabalham  com  um  sistema  para  garantir  as  políticas

públicas para os  idosos. Isso significa,  na prática,  que os idosos só vão ter  seus

direitos  garantidos  se  o  sistema  funcionar.  Se  não  funcionar,  infelizmente  ainda

teremos muitos desafios pela frente. Esse sistema é composto por vários  órgãos,

como o Conselho do Idoso, as ouvidorias dos idosos, o SUS, o Suas, sobre o qual

falarei mais especificamente, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério

Público e a Polícia Civil. Esse sistema é que tem a responsabilidade de garantir os

direitos dos idosos.

E garantir de que forma? Através de ações, programas, projetos e benefícios, na

lógica  em  que  a  Constituição  tece  essa  garantia,  ou  seja,  através  das  políticas

sociais. Quanto a esses direitos, o sistema foi criado de uma forma, como o próprio

nome indica, sistêmica, em que as partes deveriam falar entre si e compor uma rede

de proteção. O sistema foi construído no papel com essa lógica. É como aquele slide

anterior. Todas essas áreas deveriam falar entre si, com a busca e a finalidade única

de garantir a proteção ao idoso.

Para  garantir  os  direitos  sociais  prescritos  pela  Constituição,  foram  criadas  as

políticas sociais para garantia de direitos a esses segmentos. No âmbito de política

pública, temos políticas que são estruturantes e políticas que são de segmentos ou

de  fenômenos,  para  trabalharmos  determinados  fenômenos.  Saúde,  assistência

social,  educação,  cultura,  lazer  e  esportes  são  políticas  estruturantes,  que  não

abrangem apenas um segmento da sociedade, trabalham com todo o contexto social.

A política de segmento é como aquela dos idosos, que trabalha especificamente o
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segmento  da  pessoa  idosa.  Além  dessa,  temos  a  política  para  a  criança  e  o

adolescente e a política para a população de rua. São políticas que vêm fortalecer a

política estruturante, com o objetivo único para cada segmento.

Ainda  temos  políticas  para  combater  determinados  fenômenos.  Por  exemplo,

políticas para combater o trabalho infantil e a pobreza. São políticas diferentes no rol

de  políticas  existentes,  que  têm  objetivos  diferentes,  mas  uma  finalidade  única:

buscar dar proteção à sociedade.

Nessa lógica das políticas estruturantes para garantir os direitos da pessoa idosa,

temos a política da saúde, à qual não vou me ater porque temos uma colega que

tratará disso. O que consta na política do idoso na área da saúde? Que o estado tem

de garantir ao idoso a saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS. O idoso

não precisa pagar para ter acesso aos atendimentos, nem na proteção básica nem na

proteção especial de média e alta complexidades. Isso é o que a lei garante ao idoso.

Em  relação  ao  trabalho  e  à  previdência  social,  a  lei  diz  que  o  Estado  deve

assegurar  mecanismos  que impeçam a discriminação do  idoso.  Ele  tem  direito  a

participar do mercado de trabalho sem ser discriminado, sem ser exposto a situações

vexatórias por causa da idade, da mobilidade ou de determinada fragilidade inerente

à idade. A idade é uma situação de vulnerabilidade. Mesmo assim, é uma situação de

vulnerabilidade que tem de ser acobertada por todas as políticas públicas. Essas são

as normativas que regem as políticas públicas no Estado Democrático de Direito.

Em relação à habitação, a lei reza que o Estado deve destinar, em seus programas

habitacionais,  unidades  específicas  para  o  idoso,  com  condições  diferentes  das

demais condições, ou seja, o idoso, por questões de vulnerabilidade da idade, passa

a ter critérios diferenciados para acessar determinados programas, políticas, projetos,

benefícios e serviços. Isso está garantido na lei.

Relativamente à cultura, ao esporte e ao lazer, o Estado tem de incentivar e criar

programas  e  atividades  que  propiciem  qualidade  de  vida  às  pessoas  idosas.  Na

educação,  com  a  mesma  lógica,  o  Estado  tem  de  desenvolver  programas

educacionais  voltados a esse público e,  pelos  meios  de  comunicação,  informar  a

população sobre esses programas educacionais. Há as universidades abertas para a

terceira idade. Na parte da manhã, tivemos a palestra da professora da PUC, que tem
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um  trabalho  relacionado  com  isso.  O  Estado  tem  de  desenvolver  programas

específicos,  a  distância,  para  se  ter  condições  de  incluir  o  idoso  na  política  de

educação.

Na concepção da justiça, os direitos sociais dos idosos vão no sentido de promover

esses direitos e de defendê-los, zelando pela efetividade das políticas. A Justiça tem

esse  caráter,  não  executa  as  políticas,  mas  fiscaliza  os  órgãos  executores  para

garantir os direitos das pessoas idosas. É dessa forma que a Constituição e as leis

infraconstitucionais  -  política  nacional  do  idoso e  Estatuto  do  Idoso -  inserem as

políticas sociais para atendimento, proteção e atenção integral ao idoso.

A política  pública de assistência  social  -  no  Estado,  respondo por  essa pasta -

permite  o  acesso  dos  cidadãos,  entre  eles  a  pessoa idosa,  a  benefício,  serviço,

programa e  projeto,  de  forma única,  tanto  no  País  quanto  nos  municípios  e  nos

estados. Há um modelo unificado que chamamos de Sistema Único de Assistência

Social,  que  faz  parte  dos  sistemas  de  garantia  de  direitos.  Esse  sistema  é

hierarquizado. Seus serviços, programas e projetos são hierarquizados por proteções.

Temos  a  proteção  social  básica,  em  que  as  ações  para  atender  o  público,  a

sociedade que precisa do poder público, são de caráter preventivo, buscam prevenir

situações de vulnerabilidade por que esse público pode vir a passar. Nessa hierarquia

de proteção social básica, a assistência social tem três serviços. Um deles se chama

Centro de Referência de Assistência Social - Cras. É uma unidade pública, uma casa

do município, da prefeitura. Ali há servidores públicos: assistentes sociais, psicólogos,

pedagogos,  advogados  e  outros  profissionais  especialistas  do  sistema  único  de

assistência para fazer atendimento e acompanhamento. A quem? A todas as pessoas

que precisam do Estado brasileiro em seus mínimos sociais, entre eles o idoso. O

Cras, que é o equipamento público da proteção social básica, possui três serviços a

ele  vinculados.  O  Serviço  de  Proteção  e  Atenção  Integral  à  Família  -  Paif  -  é

obrigatório. Esse serviço atende às famílias, e o idoso faz parte delas. O Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos são os grupos de convivência. Há também

o Suporte Domiciliar, que é o serviço prestado quando o idoso não tem condições de

ir  ao Cras ou  procurar  o  serviço:  a equipe de referência  vai  ao  domicílio  prestar

atendimento e acompanhamento ao idoso e à sua família. No âmbito da assistência
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são esses três serviços.

A  proteção  social  especial  significa  que  o  Estado  vai  dar  uma  proteção  aos

cidadãos que já tiveram os seus direitos violados, entre eles o idoso. A política de

assistência não tem, na sua concepção,  ações específicas para o idoso.  As suas

ações  têm  foco  na  matricialidade  sociofamiliar,  que  é  uma  diretriz  da  política.

Entretanto,  há  ações  polarizadas  para  atendimento  específico  ao  idoso,  como  já

mencionei  no  caso  da  proteção  básica.  Esses  três  serviços  também  atendem  à

pessoa idosa.

A proteção especial indica que o cidadão já teve seus direitos violados e precisa

ainda mais do poder público para garantir sua ressocialização ou evitar as situações

que  permitiram  essa  violação.  Nessa  lógica,  temos  o  Centro  de  Referência

Especializado  de  Assistência  Social  -  Creas  -,  que  é  um  equipamento  público

municipal  que  conta  com  uma  equipe  específica  para  atender  e  acompanhar  a

sociedade, incluindo o idoso; o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias - Paef; os abrigos institucionais, com as Instituições de Longa Permanência

para Idosos - ILPI. Fazemos um trabalho muito grande para que essas instituições

não aumentem, pois temos de garantir a permanência do idoso no seio familiar e na

comunidade. Só se pode retirar  o idoso da sua família  e da sociedade em casos

excepcionais, ou seja, quando houver complicação e violação à situação em que o

idoso se encontra. Lutamos para que haja aumento dos Cras, que fazem um trabalho

preventivo, e não dos ILPIs. Não precisamos da institucionalização, que, na maioria

das  vezes,  significa  segregação,  abandono,  perda  de  contato  com  a  família  e  a

sociedade. As políticas públicas devem visar a esse objetivo sempre. Temos ainda as

casas-lares, que recebem no máximo 10 pessoas, diferentemente dos abrigos, que

recebem no máximo 20. Alguns abrigos estão com 100 pessoas.

Existem três benefícios assistenciais. O primeiro deles é o Benefício de Prestação

Continuada - BPC -, que é um salário mínimo para idosos e deficientes que não têm

condições de se manter. Não se trata de aposentaria, mas um benefício concedido de

dois  em  dois  anos.  O  segundo  benefício  é  o  eventual,  apoio  dado  à  família

desprovida  de  condições  em  casos  de  emergência,  como  natalidade,  funeral.  O

terceiro, é a carteira do idoso, a sua última conquista.



2090
____________________________________________________________________________

Na proteção social básica, Minas tem 1.089 Cras, com capacidade para atender a

670 mil famílias, incluindo o idoso. O serviço de convivência está presente em 673

municípios, que hoje atendem a 720 mil crianças, idosos e suas famílias. Esse mapa

mostra a implantação do Cras no Estado. O ponto branco representa a ausência do

centro; o ponto rosa claro representa a existência de apenas uma unidade. Quanto

mais  escuro, maior  o número de Cras, com quatro ou mais unidades. Minas tem

quase a cobertura total desses equipamentos. Quanto ao Creas, há 233 unidades no

Estado, que atendem hoje a 12.160 famílias e seus idosos. Infelizmente, temos 479

abrigos que acolhem 13.725 idosos. O número de casas-lares é da ordem de 116,

que acolhem 1.486 idosos, sendo que 58 são mantidas diretamente pelo Estado, por

meio da Sedese.

Esse é o mapa da proteção especial  em Minas Gerais.  A parte branca indica a

ausência  de  Creas.  A cobertura  ainda  é  pequena.  Quanto  mais  escuro,  maior  a

concentração de unidades.

Finalizo agradecendo à presidente por me conceder mais alguns minutos e ainda

falando sobre o Benefício de Prestação Continuada -  BPC -,  garantido a 165.084

idosos, que recebem um salário mínimo mensal.

No âmbito da assistência, existe um sistema de cadastro para as pessoas que irão

utilizar esse serviço, que se chama Cadastro Único. Temos cadastrado nesse grande

banco de dados 2.600.000 famílias, sendo que 529 mil  são idosos. Então, é para

esses 529 mil idosos que a assistência pensa nas suas ações, atividades, programas

e projetos a desenvolver para essa população. Temos 29 mil  pessoas idosas com

deficiência no Estado cadastradas no Cadastro Único. São desenvolvidos programas

como esses que listei a vocês da assistência social.

Muito obrigada. Fico à disposição para responder alguma dúvida e participar do

debate.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente  -  Agradecemos  à  ilustre  expositora  Maria  Juanita  as  informações

trazidas a este ciclo de debates. Com a palavra, o Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu

Júnior,  para sua exposição sobre o tema “As políticas públicas para os idosos no

Estado de Minas Gerais”.
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Palavras do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior

Boa tarde. Na pessoa da deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, cumprimento todos os membros da Mesa.

Quero  agradecer  muito  à  Assembleia  Legislativa  este momento.  A comissão está

percorrendo todo o Estado, e estamos aí também discutindo políticas públicas para a

população idosa.

O Prof. Aluísio Pimenta, de quem não posso me esquecer, dizia assim: “Recuso-me

a assentar em uma mesa que não tenha uma mulher”. Então, peço às mulheres que,

quando só houver mulher, alguma delas diga assim: “Recuso-me a assentar numa

mesa que não tenha pelo menos um homem”. Vejam aqui a plateia.

Já  me  lembrando  do  Prof.  Aluísio,  para  mim  um  visionário,  ele  dizia,  quando

ministro da Cultura, que tínhamos de criar no País uma cultura do envelhecimento -

isso  no  governo  Itamar,  mais  ou  menos  em  1994  -  e  que  perdemos  muito  em

educação.  Acredito  que  um  pouquinho  dessa  falta  de  cultura,  que  estamos

precisando ainda mais  de  criar,  e  dessa falta  de  educação é  que vem  o  próprio

estatuto,  que é  um ganho,  é  um arcabouço de leis  que já  existiam e  que foram

colocadas no mesmo instrumento para criar penalidades ou aumentá-las.

Falamos do transporte intermunicipal - art. 230, está lá, já estava na Constituição de

1988. A maioria já estava na PNI dos artigos - depois a Dra. Promotora Maria Odete e

o companheiro Estêvão falarão sobre isso. A maioria já estava no Código Civil ou no

Código Penal, de alguma forma. Então, ele aumenta penalidades, mas é um ganho. É

um ganho, como foi dito hoje pela manhã, que temos de conhecer,  temos de nos

apoderar.  Nós temos  de  nos apoderar  desse  estatuto.  Valdemar,  tantos  amigos...

Carlão... Tantos aqui, se não lutarmos por ele, não lutarão por nós.

Acho este momento legal porque estamos falando na Casa do povo.

Quero até dizer, fazendo um contraponto com o que foi dito hoje de manhã, que se

existe esta Casa do povo, é porque, nos anos da ditadura, estávamos lutando pela

volta do Estado Democrático de Direito. E para quê? Se hoje o jovem pode votar, se

hoje o jovem pode escolher seus mandatários foi porque estávamos, nos anos 1960 e

1970, construindo este país. Uma prova dessa continuidade é que 69% dos idosos

que  não  têm  obrigação  de  votar  votam.  Voto  de  qualidade,  voto  de  quem  é
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mantenedor de 64% das famílias do País. Na contramão estão os jovens de 16 anos

a 18 anos, visto que menos de 5% deles votam. A nossa responsabilidade é maior

ainda, e fica cada vez maior.

Venho falar sobre política pública. O estatuto todo faz referência ao lugar onde o

idoso está em cada política pública, como bem disse a Juanita. Tudo o que ela disse

na abertura consta no art. 5º da Constituição - são os direitos fundamentais. Se 30%

deles  estivessem  em  vigor,  estaríamos  pensando  em  outros  tipos  de  políticas

públicas.

Temos no governo do Estado - foi um ganho da primeira conferência, e acho que

precisamos comentar isso - a Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso, da

qual sou o coordenador. Com a Viviane, que estava aqui, e o Vagner, formamos uma

equipe pequena e temos tentado fazer, com o apoio do secretário e do governador,

mais pelos idosos de Minas.

Eu estava até fazendo um  mea culpa ali, na mesa. Parece que não temos nada,

mas temos muito. Sabe qual é o erro que vejo hoje? Falta publicizar, fazer isso tudo

que temos chegar aos idosos. A Juanita disse que temos 1.089 centros de referência

de assistência social.  É de grande importância. Já podemos afirmar que temos no

mínimo 1.089 grupos de convivência no Estado.

Quem é do interior? Qual a importância de um grupo de convivência no interior?

Aqui, em Belo Horizonte, os que convivem no nosso Tancredão sabem da importância

do  convívio,  do  quanto  isso  é  salutar,  do  quanto  isso  aumenta  a  autoestima,  do

quanto  isso  promove.  E  quando  trabalhamos  a  promoção,  teremos  de  proteger

menos,  teremos de tratar  menos.  Mas temos muito mais que os 1.089 grupos de

convivência.

A Eliana, da área da saúde, vai falar. É muito bom, porque posso resumir. Vocês

verão as ações que existem na área da saúde. Minas tem hoje o maior número de

PSFs. Quem sabe o que é PSF? Programa Saúde da Família.  Falamos muito em

sigla, mas não fazemos sua tradução. Ela trabalha na promoção da saúde; ela entra

dentro da casa, enxerga e antevê o que pode vir a ser uma violência. É por isso que

políticas públicas devem ser integradas e articuladas.

O PSF pode informar para o Cras, e assim podemos,  de uma forma articulada,
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antever a violência, um ato de violação de direito.

Falando mais um pouco da área da assistência social, temos no âmbito da Sedese

o Com Licença vou à Luta, um programa que atua em municípios com índice de

desenvolvimento menores, exclusivo para mulheres acima de 40 anos. Ele trata da

elevação da autoestima,  da escolaridade e do trabalho para geração de renda.  A

maior  parte  das  mulheres  que  participam  do  programa têm acima de 60  anos  e

recebem a condução para ir até esses municípios. Temos um caso, aliás, de uma

idosa  de 87 anos  que  estava sendo capacitada.  Sou  muito  organizado.  A minha

metodologia, quem me conhece, sabe que é zero, assim, como não segui a fórmula

que havia colocado, vou ter de procurar mesmo.

Temos junto à Secretaria de Trabalho e Renda, o Programa Mineiro de Microcrédito,

que é a cara do idoso, porque o idoso é um senhor de sabedoria, não precisa de

capacitação;  ele  é  quem  capacita,  pois  foi  capacitado  durante  uma  vida  inteira.

Imaginem esse conhecimento, o que ele tem para passar para a geração e o que

incentiva. Esse recurso é para que ele monte o seu próprio negócio, dentro da sua

área de conhecimento.  E que trabalhe junto à família,  aos jovens, ou com outros

jovens - assim estamos trabalhando geração de renda. Esse é o programa que está

no âmbito da Secretaria de Trabalho e Renda. Temos, dentro dele, 720 idosos, com

os seus próprios negócios, trabalhando por conta própria.

Não vou explicar como entrar no site nem como acessar o site nem como ensiná-

los a mexer com informática. No âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia de

Minas Gerais, temos um curso de informática para idosos que acontece no Centro de

Vocação Tecnológica - CVT - e que existe em 89 municípios e em alguns Cras que

têm antena do CVT. Trata-se do curso de introdução à informática. Por que temos de

entrar na tecnologia? Porque nós não morremos. Nós somos senhores de direito?

Não,  nós  somos  senhores  com  mais  direitos.  Faculdade  dá  conhecimento,  esse

conhecimento sem sabedoria ao longo dos anos não é nada. Nós mesmos temos a

experiência do tanto que jogamos fora ao longo da vida. Sabedoria é somente com os

anos. E por que temos de ficar de fora do mundo do conhecimento? Então, na CVT,

temos esse curso de introdução à informática.

Há a história de uma senhora de 62 anos, de Ituiutaba, que não sabia mexer no
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computador.  Fez o curso, aprendeu a mexer no computador, fez toda a parte que

precisava - na época, não tinha escolaridade - e lá dentro foi estudando. Hoje, com 67

anos,  ela  é  assistente  social.  Está  aberto  para  nós,  volto  a  falar,  temos  de  nos

apoderar, querer.

Falamos  muito  da  alfabetização  de  idosos.  Na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas há um

programa que se chama Travessia Nota 10, que contempla o Vale do Mucuri, o Norte

e o Jequitinhonha.

Nessas regiões, 69% da população estão na área rural e, na sua grande maioria,

mais de 40% são idosos. Temos um percentual de 4% acima de 80 anos - tive o

prazer de entregar o prêmio a uma dessas pessoas.

Muita  gente  acha  que  fazemos  campanha  para  trabalhar  a  violência.  Mas  a

campanha tem como fundamento principal sensibilizar a sociedade sobre a temática,

bem como dar  instrumento  de  denúncia e  orientação.  Esse é  o papel  do  Disque

Direitos Humanos, esse é o papel da campanha.

No  ano  passado,  criamos  a  campanha  “Rompendo  o  silêncio”,  quando  176

municípios aderiram espontaneamente a ela. Este ano foram 280 municípios e, hoje,

ela  está  acontecendo  em  mais  186  municípios.  No  ano  passado,  mostramos  as

tipificações de violência, este ano focamos na violência intrafamiliar, que é maior em

número  de  denúncias  no  Disque  Direitos  Humanos.  Essa  é  uma  questão

contraditória. As políticas públicas trabalham a família, mas é nela que ocorre o maior

número de violência, então vamos ter de repensar isso. Neste momento não sei se

repensamos a política pública ou se repensamos a família.

Atrás  do  folder que  todos  receberam  este  ano,  e  que  conhecem,  constam  os

parceiros:  Defensoria  Pública,  Ministério  Público,  Subsecretaria  de  Assistência,

Sedese, Subsecretaria de Direitos Humanos, de Educação, de Saúde, Polícias Militar

e  Civil  e  o  Servas.  Aproveito  este  momento  para  falar  uma  outra  coisa,  e

posteriormente retomarei esse ponto.

Temos uma ação no Servas, o programa Digna Idade - a Verinha está sentada ali,

levantando a mão. Com ele houve uma atuação em mais de 600 instituições de longa

permanência, como reforma, aquisição de equipamentos importantes para a RCC da
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Anvisa, o que é muito necessário, pois temos de fazer adequações, e hoje o curso de

cuidador de idosos.

Junto com a Cemig, temos o Programa Energia do Bem, que vem trabalhando a

diminuição do custo e a melhoria da qualidade de vida dos idosos nas instituições de

longa  permanência.  Quem  conhece  uma instituição  de  longa  permanência  aqui?

Conhece de ir lá? Estamos aqui para comemorar 10 anos de estatuto e lutar  por

direitos,  então  nossa  responsabilidade  é  maior.  Muitos  daqueles  que  estão

institucionalizados não podem estar aqui, seja por alguma demência, seja por outra

coisa, mas a instituição de longa permanência não vai acabar.

O estudo do Ipea 1996 prova, é só olharmos. Baixa taxa de natalidade.

Hoje de manhã a Viviane estava aqui pedindo um namorado. Ela falou que tinha 38

anos,  não  tinha  namorado,  e  iria  para  uma instituição  de  longa  permanência.  E

ninguém quis namorá-la. Fiquei decepcionado com vocês. Vocês vão deixá-la ir para

uma instituição de longa permanência. Uma instituição de longa permanência é uma

opção também. O idoso é senhor de direito. Ninguém me institucionaliza se eu não

quiser. As famílias são mantidas pelos idosos, e isso é normal hoje. Quando o filho se

separa ou perde o emprego, para onde ele volta? Para a casa da mamãe. Ele fica

deprimido e sem trabalhar, e o papai consegue emprego rapidinho, porque é mais

uma boca para comer. Ele vai lá e consegue. Assim que fomos educados. Essa foi a

nossa educação, esse é o nosso senso de cultura.

No outro contraponto,  haverá uma Mesa só sobre  violência,  essa violência  que

ocorre  dentro  de  casa  e  que  nós  mesmos  não  denunciamos,  porque  ainda

trabalhamos afetividade, em que laços familiares são uma questão simples. Não vejo

o  meu irmão há 20 anos.  E daí?  Temos  de  trabalhar  vínculos  afetivos,  e  isso  é

abstrato na política pública, mas teremos de aprender.

Existe o belo trabalho do Servas, em parceria com o governo do Estado. Quero

muito,  Verinha,  que  você  leve  sempre  o  meu  abraço  carinhoso  para  a  Andrea,

parceira dos idosos. Em tudo que precisamos para trabalhar envelhecimento, quando

falamos com ela,  a sua sensibilidade cresce,  e ela sempre vem acolher,  até pelo

carinho que tem com os idosos - meu tempo está esgotado.

Cabe à coordenadoria  articular  políticas.  Este ano tivemos  a  Prefeitura de Belo
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Horizonte;  o  Canal  Minas  Saúde,  na  Secretaria  de  Saúde;  foram  mais  de  22

parceiros;  atingimos  toda  Minas  Gerais;  já  fizemos  um  ciclo  de  palestras  muito

bacana. Quero só fortalecer: conselhos municipais, por favor, isso é uma coisa minha.

Temos de ter conselhos e fortalecer conselhos. Isso é controle social. Os conselheiros

hoje não vão lá só para cumprir um papel, têm de conhecer de política pública. Sabe

por quê? Quando um conselheiro vem aqui pedir recurso, ele não tem de pedir para

criar uma política, ele tem de alocar o recurso dentro da política que já existe - dentro

da política de direitos humanos, da saúde, da assistência social, da educação, da

segurança  pública.  Se ele  não  entende isso,  ficamos  pedindo  dinheiro  para  criar

alguma coisa e não criaremos aquilo que já existe. É perda de dinheiro.

Então  temos  de  fortalecer  conselhos,  criar  fundos,  exercer  o  controle  social,  e,

antes de tudo, temos de nos apoderar dos nossos direitos e ter os conhecimentos.

Temos outras políticas públicas no Estado; temos procurado fazer mais, e faremos,

com o apoio do nosso governador, do secretário, que nunca tem-nos faltado. Mas,

fazendo a mea culpa, temos de levar esse conhecimento até vocês.

Plagiando novamente o meu amado Prof.  Aluísio Pimenta, quero deixar a todas

vocês, meninas - fiquei de olho num tanto ali, e ainda têm lá em cima -, o meu beijo

carinhoso.

Aos marmanjos, para que não fiquem com ciúme, deixo o meu abraço fraterno.

Agradeço-lhes por estarem aqui.

A presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor  Felipe  Willer  que  trouxe  uma

mensagem de reflexão e conscientização sobre a política pública do idoso. Felipe,

aproveito para agradecer-lhe a participação nas reuniões preparatórias. Ocorreram

seis reuniões preparatórias com as 36 instituições que participaram da elaboração

desse  programa  que  hoje  estamos  discutindo  juntamente  com  os  temas.  Foi

escolhido  o  tema geral,  os  temas que estão  sendo por  ora  debatidos,  a lista  de

convidados e feita toda a mobilização. Além disso, com a participação da gerência

técnica da nossa Casa, da Assembleia Legislativa.

Com a  palavra,  a  Sra.  Eliana  Bandeira,  para  sua exposição  sobre  o  tema “As

políticas públicas para os idosos no Estado de Minas Gerais”.
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Palavras da Sra. Eliana Bandeira

Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite para participar deste evento

e, na pessoa da deputada Rosângela Reis, cumprimentar a Mesa. Realmente esta é

uma  grande  oportunidade  de  mostrarmos  o  nosso  trabalho,  confraternizarmos  e

comemorarmos o grande marco dos 10 anos do Estatuto do Idoso.

A Secretaria Estadual de Saúde, logo após a promulgação do Estatuto do Idoso,

montou a Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde do Idoso na qual estou desde

essa  época.  A partir  daí  vieram  as  outras  políticas  e  a  publicação  das  nossas

resoluções:  Resolução  nº  15.083,  de  19/9/2008,  que criou  a  Rede de Atenção  à

Saúde do Idoso - Rede Mais Vida; e posteriormente a Resolução Estadual nº 2.603,

de 7/12/2010, que consolidou essa Rede de Atenção ao Idoso no Estado de Minas

Gerais.

A rede nos remete à funcionalidade e tem como slogan “Acrescentar anos à vida e

vida aos anos vividos”. O que isso quer dizer? Que temos de viver muito sim, mas

viver bem. O que é viver bem para o idoso? Não é simplesmente ter ou não saúde,

mas, sim, a funcionalidade, ou seja, ser capaz de executar as atividades do dia a dia.

Portanto, a grande definição de saúde na terceira idade é ser capaz de executar as

atividades do cotidiano.  Não importa se esse indivíduo é hipertenso ou diabético.

Muitas vezes ele tem quatro ou cinco patologias concomitantemente: é hipertenso,

diabético, tem uma osteoartrite ou um hipotireoidismo, no entanto, isso não o impede

de exercer as atividades do cotidiano. Essa é a definição de saúde na terceira idade.

Promoção de um estado de saúde com a finalidade de se conseguir uma máxima

expectativa de vida, ou seja, que vivamos muito, mas que seja na comunidade, junto

à família,  com altos níveis de função e autonomia. Esse é o novo olhar relativo à

saúde da população idosa. Não tratamos o idoso somente em relação às doenças,

mas  logicamente  tratamos  das  doenças  com  foco  na  manutenção  dessa

funcionalidade.

Este aqui é o perfil dos nossos idosos em Minas Gerais: são 19.597.330 habitantes,

ou seja, quase 20 milhões; 10,27% da população brasileira - é um Estado grande e

populoso; 11,79% da população de Minas são idosos, o que corresponde a 2.310.565

de pessoas. Há predominância do sexo feminino, com 55% em detrimento dos 45%
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do sexo masculino. Hoje, em Minas, temos uma esperança de vida ao nascer de 73,3

anos. Quem está nascendo hoje tem, na média, essa esperança de vida no Estado

de Minas.

Esperança de vida aos 60 anos. Todo indivíduo que atingiu essa idade tem uma

esperança de vida de mais 21,4 anos, uma média um pouco acima da brasileira.

Índice  de  envelhecimento.  Temos  hoje  45,5  idosos  para  100  jovens.  É  uma

população que está envelhecendo a cada dia. O que nos chama a atenção - isso já

foi dito aqui inúmeras vezes - é a rapidez com que isso se deu. Pergunto: estamos

preparados para isso? Lógico que não. Estamos nos adaptando a uma situação nova,

diferente e urgente.

Quais  os  grandes  desafios  quando  falamos  de  saúde  do  idoso?  A  transição

demográfica muito rápida ocorreu em 50 anos, enquanto nos países desenvolvidos

ela  ocorreu  em 100,  150 anos;  aumento  desproporcional  das  faixas  etárias  mais

elevadas - hoje o idoso vive cada vez mais, há idosos nonagenários e acima de 100

anos, a população que mais cresce é a idosa -;  elevada capacidade funcional  da

população idosa e indivíduos com alto índice de dependência - costumamos fazer o

mutirão de  demência,  com identificação precoce de Alzheimer,  particularmente  no

Norte  de  Minas,  onde  há  algumas  dificuldades  socioeconômicas,  vemos  idosos

jovens,  sequelados  de  AVC,  coisas  que  não  deveriam  existir,  deveria  haver  um

trabalho de promoção e de prevenção para que eles não chegassem precocemente a

uma grande  incapacidade;  tripla  carga  das  doenças,  com  2/3  determinados  com

condições  crônicas.  O  que  isso  quer  dizer?  Coexistimos  com  doenças

infectocontagiosas  e  crônicas  degenerativas  e  com  causas  externas  aumentando

cada vez mais.

Outro desafio é a prevalência elevada de mortalidade e morbidade por condições

agudas,  muitos  morrem por  doenças  agudas  decorrentes  de  causas  externas  ou

agudizações  de  condições  crônicas,  como atropelamentos  e  acidentes.  Por  outro

lado, muitas vezes há agudização de doenças crônicas, o que é mais comum. Apesar

de o idoso às vezes estar com suas patologias bem controladas, ele pode ter um

infarto, uma pneumonia, uma agudização de causa crônica. Há também as ações de

saúde fracionadas e centradas na doença. Hoje se avalia o idoso como se ele fosse
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um adulto de cabelo branco. Só que a avaliação do idoso, a abordagem, o olhar que

se deve ter para a saúde dele precisa de outro foco.

A importância crescente dos fatores de riscos para as  doenças é outro desafio:

cada vez mais temos maus hábitos alimentares, além do tabaco e do álcool, e isso

tudo vai realmente ter como consequência uma doença ou incapacidade no decorrer

da vida; demanda de ações preventivas em diferentes níveis - temos de trabalhar na

parte  preventiva  porque  ninguém  envelhece  aos  60  anos,  envelhecemos

intrauterinamente,  a  gravidez  saudável  vai  determinar  o  parto  saudável  e  o

acompanhamento dessa criança, desse adolescente e desse adulto, o que vai gerar o

que  vamos  ter  em  termos  de  sequelas,  doenças  e  problemas  na  faixa  etária

considerada idosa, acima de 60 anos.

Temos ainda, como desafio, uma predominância relativa de condições crônicas e

um sistema de saúde fragmentado, voltado para as condições agudas. Ou seja, onde

acontecem as ações de saúde? Nos hospitais. Todos querem hospitais, só se fala em

hospitais.  Mas quando falamos de idosos,  o pior  lugar  para  ele -  lógico  que,  em

algumas circunstâncias, será necessário - é o hospital.

Precisamos cobrir esses desafios. E para lidar com condições crônicas, saímos do

olhar de cura para o olhar de cuidados, saímos da doença aguda para a crônica, o

que chamamos de projeto em rede, que é o Rede Mais Vida. É uma rede de atenção

ao idoso, um projeto estruturador em que o idoso é prioritário nas ações de saúde e

visa à qualidade de vida da pessoa idosa. O propósito é ofertar padrão de excelência

na saúde, sempre visando à longevidade, com independência e autonomia. O nosso

marco é a Resolução nº 2.603, de 7/12/2010.

A visão é ser padrão de excelência em saúde da população acima de 60 anos,

sempre com vistas à longevidade e à qualidade de vida.

Nossa missão é estruturar essa rede de atenção à família em todo o Estado de

Minas Gerais, por meio de um sistema que seja articulado, integrado, cujas ações

estejam qualificadas e individualizadas, sempre assegurando os princípios do SUS de

equidade, universalidade e integralidade. Sempre digo que o SUS é o melhor plano

de saúde que existe. Há algum plano de saúde que cobre alta complexidade do tipo

terapia renal substitutiva, o que chamamos de hemodiálise? Que plano cobre isso?
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Nem o melhor plano de saúde a cobre. Quem cobre é o SUS. Quanto à parte de

oncologia, quem cobre? O SUS. Doenças complexas? O SUS. Qual é o plano de

saúde  que  fornece  medicamentos?  O  SUS  fornece  todos  os  medicamentos.  A

listagem do SUS é complementada com o Farmácia Popular, e somos capazes de

cobrir  quase  100%  dos  medicamentos.  Há  pelo  menos  um  representante

farmacológico para todos os tipos de patologia. Ou seja, há algum outro plano de

saúde que cobre isso?

Qual seria o objetivo da Rede Mais Vida? Iremos descentralizar essas ações da

pessoa idosa por  meio  de  um sistema de  rede,  habilitar  recursos  humanos  para

ofertar ações resolutivas. Esse é um grande problema, pois em Minas há pouco mais

de 40 geriatras. Então, é uma coisa muito complicada, até pela velocidade com que

envelhecemos.  Como  os  recursos  humanos  especializados  ainda  são  pequenos,

estamos  buscando  habilitar,  cada  vez  mais,  essas  equipes  para  que  deem  uma

resposta e um resultado de melhoria da saúde para o cidadão.

Há ainda, como objetivo, reduzir a frequência de quadros de agonização, ou seja, o

idoso que está bem controlado vai agonizar menos, complicar menos e internar-se

menos.

Vamos contribuir para quê? Para tornar Minas Gerais o estado para se viver mais e

melhor. O nosso PMDI fala sobre isso.

Essa é a nossa Rede de Atenção ao Idoso, que mostra nossos pontos de atenção.

Não vou ater-me aos casos. Há atenção primária à saúde, onde 85% dos problemas

de saúde do idoso são resolvidos. Nós nos propomos, na Rede mais Vida, em Minas,

melhorar as ações de atenção primária e torná-las mais resolutivas para resolvermos

essa quantidade de problemas. Na dificuldade de resolver esses problemas, muitas

vezes precisaremos dos outros pontos de atenção, que vão desde atenção hospitalar,

reabilitação, ILPI, que é a nossa Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ela

não é necessariamente um ponto de atenção da rede de saúde, mas ali está nosso

idoso mais frágil e mais dependente, com o qual temos de ter o maior cuidado.

Além disso, há atenção domiciliar, cuidados paliativos, atenções secundárias, que

são  os  nossos  Centros  Mais  Vida.  Há  o  Centro  de  Atenção  Especializada  e  os

Centros Mais Vida, centros de referência e atenção ao idoso, sobre os quais falarei
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depois. Isso aqui se refere aos nossos pontos de atenção, que, se não tivermos um

sistema logístico que funcione, não serão redes. O que isso quer dizer? Temos de ter

o prontuário eletrônico que nos dê acesso às patologias e aos processos desse idoso;

um  transporte,  pois  há  um  índice  de  absenteísmo  muito  grande  no  centro  de

referência,  chegando  a  30%,  por  causa  do  deslocamento  desse  idoso  com  seu

acompanhante.  Esse absenteísmo é  grande  por  falta  às  vezes  de um transporte

adequado em saúde.

Há  o  acesso  regulado,  ou  seja,  a  regulação  é  extremamente  importante  para

acompanharmos as ações em saúde desse indivíduo.  Por  outro  lado,  há o apoio

diagnóstico. O que é isso? Temos de disponibilizar exames. Não adianta fazer um

belo  diagnóstico,  examinar  muito  bem  aquele  idoso,  precisar  de  uma  série  de

exames, mas não ter onde buscá-los. Como disse, por outro lado, há a assistência

farmacêutica.  Realmente  fizemos  uma adequação do elenco.  Há  pelo  menos  um

representante em cada classe farmacológica, mas nossa lista atende à população

idosa  neste  momento.  E  os  sistemas  informativos,  que  vão  nos  mostrar  e  nos

redirecionar em termos das políticas. Então, na rede do idoso, não adianta termos

esses  pontos  se  estes  não se  falam entre  eles.  Esse  é  o  nosso  grande desafio

quando  falamos  em  rede.  Obviamente  que,  junto  com  isso,  temos  de  ter  a

intersetorialidade. A saúde não trabalha sozinha. Conversava com a Juanita sobre

isso.

Precisamos  conectar  essas  outras  áreas,  como  assistência  social  e  educação.

Falamos muito no respeito ao idoso e na dignidade, mas onde está isso? Deve estar

dentro da família. O próprio idoso deve ser protagonista da sua história, ele deve se

dar dignidade junto à família e à comunidade. As leis estão aí, mas elas não obrigam

que isso aconteça.  Por outro lado,  a violação de direitos se dá na família.  Então,

precisamos  fazer  esse  trabalho  intersetorial,  pois  a  saúde  é  emergencial,  sai  na

frente, mas sozinha não consegue se sustentar.

Temos também o centro de atenção secundária,  que é um ponto novo da rede

específico para o idoso. Tem como objetivo ofertar atenção especializada à saúde da

população idosa considerada frágil ou de risco, referenciada pela unidade de Atenção

Primária à Saúde. Ao nosso centro de referência não vai  nenhum idoso sem que
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passe pela estratégia de saúde da família, para ser examinado e identificado o risco e

encaminhado para o centro de referência.

O propósito do centro é estabelecer mecanismo de referência e contrarreferência

para ações resolutivas sobre a saúde da pessoa idosa. É uma corresponsabilização

do cuidado.  Elabora-se  um plano de cuidados,  que passa pela  equipe toda,  pelo

médico,  enfermeiro,  terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  psicólogo  e

farmacêutico. Toda equipe avalia esse idoso e elabora um plano de cuidados, que é

encaminhado para a atenção primária para ser implantado.

A visão do centro é buscar a excelência em atenção ambulatorial secundária, com

visão multidimensional, principalmente do idoso em situação de risco, assegurando a

continuidade  da  vida  com  independência  e  autonomia  -  prevenção,  promoção  e

reabilitação da capacidade funcional perdida.

A missão do centro é disponibilizar ações especializadas à população idosa em sua

área adscrita, com o propósito de oferecer abordagem global, tendo como estratégias

a  intervenção  precoce,  promoção,  recuperação  da  saúde  da  população  idosa  e

identificação de situações de vulnerabilidade.

Os  critérios  para  encaminhamento  ao  centro  de  referência  são:  idoso  de  risco

habitual e idoso de risco alto. Idosos de risco alto são todos os que tenham mais de

80 anos. Mesmo que esteja bem, pois há maior vulnerabilidade e risco muito grande

de ter algum problema de uma hora para outra. Esse idoso deve ser avaliado de uma

forma mais global e específica, sempre tentando evitar que eventos adversos venham

a acontecer.  Também os  idosos acima de  60 anos,  que apresentem alguma das

seguintes características: mais de cinco diagnósticos firmados; utilizem por dia mais

de  cinco  medicamentos  prescritos;  tenham  imobilidade  parcial  ou  total  -  alguma

dificuldade grande para movimentação ou deambulação -; incontinências urinária e

fecal,  que  são  muito  negligenciadas  na  rede  pública,  mas  comprometem

enormemente a capacidade funcional do idoso, pois não causam morte, mas causam

muita dificuldade no dia a dia dessa população; instabilidade postural - as quedas são

um grande evento evitável de incapacidade, pois uma pessoa que está ótima tem

uma queda e pode vir a óbito ou ficar na cama para o resto da vida; incapacidade

cognitiva,  desde um declínio  cognitivo,  síndrome demencial,  depressão e delírio  -
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chamo atenção para o delírio, pois muitos dizem que “o avô surtou”, mas não é isso,

o  idoso  é  extremamente  frágil  e  deve  ser  muito  bem  acompanhado;  e  idosos

dependentes nas atividades básicas da vida diária - os que não dão conta do seu

autocuidado, que são extremamente frágeis, que devem ser olhados e encaminhados

aos nossos centros de referência.

Qual  a carteira de  serviços do Centro Mais  Vida? Disponibilizamos uma equipe

multidisciplinar  e  interdisciplinar.  Mais  que multidisciplinar,  ela  é interdisciplinar  no

momento  em  que  toda  a  equipe  se  reúne  para  elaborar  um  plano  de  cuidados.

Estamos  disponibilizando  exames  de  média  e  alta  complexidades  fora  da  PPI  -

Programação  Pactuada  Integrada  -,  dentro  do  centro,  que  é  pago  pelo  Tesouro

Estadual.  Por  outro  lado,  disponibilizamos  também  alimentação  para  o  idoso  e

usuário, enquanto ele está no centro de referência.

Além disso, há a casa de apoio ao idoso. Temos a casa de apoio em Juiz de Fora,

que é maravilhosa. O centro de referência de Juiz de Fora atende a toda a população

da macrorregião e, muitas vezes, o deslocamento do idoso não pode ser feito no

mesmo dia. Ele vem e se submete aos vários exames e avaliações e volta. Muitas

vezes ele precisa dormir em Juiz de Fora. Ele dorme nessa casa de apoio, que é

extremamente  bacana,  com  um  processo  extremamente  humanizado  e  muito

interessante. Belo Horizonte não tem esse tipo de casa, porque o centro daqui atende

apenas à Região Metropolitana de Belo Horizonte. As distâncias não são tão maiores,

de modo que o idoso tenha de se locomover.

O recurso financeiro do centro é todo do Estado, é do Tesouro Estadual. Temos aqui

os Centros Mais Vida implantados. Um deles é da região Sudeste, de 2008. Refiro-me

ao de Juiz de Fora. O outro, de 2009, é da macro norte, em Montes Claros. Em 2010,

implantamos o de Belo Horizonte. Aqui são as três macrorregiões. A expansão da

rede se dará com a implantação mínima de um centro de referência de saúde em

cada macrorregião. Temos 13. Estamos ainda com três implantados. A ideia é que

essa expansão venha e que implantemos não só os centros em cada macrorregião,

mas também uma rede que tenha todos aqueles pontos de atenção que mostrei para

vocês. Falamos em centros porque centro é o ponto novo, que está sendo custeado

pelo Estado.
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Resumidamente,  na  Rede  Mais  Vida,  citei  mais  as  ações  realizadas,  nossas

entregas  em  2012.  Temos  a  produção  do  Centro  Mais  Vida.  Em  2012,  foram

atendidos 18.576 idosos. O que significa um idoso atendido? Ele passa pelo médico,

pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional,

pela assistente social, pelo psicólogo, pelo farmacêutico, ou seja, a avaliação dele é

bem ampla. Foram realizados 242.538 exames ou procedimentos.

Elaboramos o Prêmio Mais Vida. Estamos na terceira edição desse prêmio,  que

será entregue na quinta-feira.  Em 2012,  o valor  foi  de R$104.000,00,  para  as  10

melhores  instituições,  para  aquelas  que  tiveram  a  melhor  performance.  Houve  o

nosso  edital  de  avaliação.  Dez  instituições  foram  premiadas.  O  número  de

profissionais  capacitados  pelo  Canal  Minas  Saúde  foi  de  2.073.  É  extremamente

importante a habilitação dos profissionais  da  saúde para o atendimento  ao idoso.

Foram  entregues  21.000  cadernetas  de  saúde.  Houve  uma  cobertura  vacinal  de

influenza de 88%. Aqui é a produção de 2013 - obviamente estamos considerando até

julho.  Foram 10.573 idosos atendidos e 135.085 procedimentos realizados. Nosso

Prêmio  Mais  Vida  será  entregue  na  Cidade  Administrativa,  no  prédio  Minas,  na

próxima quinta-feira. O valor será de R$120.000,00 para 15 instituições do Estado de

Minas Gerais, segundo o edital divulgado.

Acabamos de firmar uma parceria com o Senac para o curso de cuidador de idoso.

É  um convênio  do  programa Senac  Gratuidade,  sem ônus  para  o  Estado.  Estão

sendo disponibilizadas mil vagas. O curso terá carga horária de 180 horas. Devemos

renovar esse convênio por mais uns quatro ou cinco anos. Fiquem atentos, porque é

importante.  Quem  tiver  interesse  pode  entrar  em  contato  conosco.  Nós  os

orientaremos.  Quanto  ao  número  de  profissionais  capacitados  via  Canal  Minas

Saúde, foram disponibilizadas 2 mil vagas. O curso deve começar em breve.

Em termos de metas, não entrarei  em maiores detalhes. Vamos expandir  nossa

rede  para  outras  macrorregiões,  implantando  centros,  e  capacitar  nossos

profissionais acerca das coisas mais importantes que temos. O valor do prêmio, em

2011,  era  de  R$520.000;  em  2012,  foi  de  R$1.040.000,00;  este  ano  estamos

disponibilizando R$1.800.000,00 para as 15 ILPIs do Estado.

Agradeço a todos e me coloco à disposição para esclarecimentos. Nossos contatos
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estão aqui. Realmente, foi muito bom estar aqui e falar das nossas ações de saúde.

Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente -  Agradecemos à ilustre expositora Eliana Bandeira as informações

importantes que trouxe a este ciclo de debates. Com a palavra, a Sra. Cláudia de

Cássia Vieira Batista Aguiar, para exposição do tema “As políticas públicas para os

idosos no Estado de Minas Gerais”.

Palavras da Sra. Cláudia de Cássia Vieira Batista Aguiar

Boa tarde. Cara deputada Rosângela Reis, na sua pessoa cumprimento os demais

componentes da Mesa e, de antemão, agradeço o convite para participar deste ciclo.

Espero  contribuir  para  o  debate  e  levar  daqui  contribuições  para  as  políticas  de

educação.

Esta é uma foto que está disponível no blog da educação. Vou falar desta foto mais

à  frente.  “O  idoso  é  a  nossa  joia  mais  rara.  Foi  dele  que  nascemos  e  com  ele

aprendemos a viver.  Ele é o nosso suporte e a garantia de que ainda somos um

pouco crianças” - esse é um projeto de escola.

A  educação  é  um  direito  fundamental.  Como  direito  fundamental,  deve  estar

disponível a todos os cidadãos. Fiz um recorte na política nacional do idoso. O art. 10

trata das competências de órgãos e entidades públicos na área de educação.  As

Secretarias  Municipais  e  de  Estado  de  Educação  têm  como  obrigação  adequar

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados

ao  idoso;  inserir  nos  currículos  mínimos,  nos  diversos  níveis  do  ensino  formal

conteúdos  voltados  para  o  processo  de  envelhecimento,  de  forma  a  eliminar

preconceitos e produzir  conhecimentos sobre o assunto; incluir  a gerontologia e a

geriatria,  que,  por  serem  cursos  de  pós-graduação e  graduação,  estão  afetos  às

universidades,  mas  não  estão  fora  do  sistema  de  educação  geral,  pois  são  de

competência do MEC, já os estados e os municípios são responsáveis pela educação

básica;  desenvolver  programas  educativos,  especialmente  nos  meios  de

comunicação - é uma articulação que tem de ser feita com as áreas de comunicação

dos  governos  -;  desenvolver  programas  que  adotem  modalidades  de  ensino  a

distância - vamos conversar um pouco sobre isso à frente -; e apoiar a criação de
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universidade aberta para a terceira idade como meio de universalizar o acesso às

diferentes formas do saber. A Profa. Ruth já nos trouxe essas informações. Em Minas

Gerais já temos algumas universidades. Desde que comecei a trabalhar com essa

temática,  nos  idos  de  1991,  fazemos  o  acompanhamento  das  universidades  que

trabalham com a terceira idade nas instituições.

Vou falar um pouco da legislação educacional brasileira. Como disse, a atribuição

de estados e municípios é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Modalidades da educação básica. A educação básica tem o ensino regular, que são

os nove anos de ensino fundamental mais os três anos de médio. Há também as

modalidades que são atendimentos especiais: educação de jovens e adultos - EJA -;

educação  especial  voltada  a  pessoas  com  deficiência;  educação  profissional  e

tecnológica;  educação  do  campo;  e  educação  escolar  indígena  e  educação

quilombola.

As pessoas  de 60 anos  ou mais  estão  atendidas em todas  as modalidades de

educação.  Mostrarei  alguns  dados  indicando que o  idoso  foi  mais  especialmente

contemplado pela idade na Educação de Jovens e Adultos - EJA -, que estabelece

idade mínima para ingresso.

O art. 2º da Resolução nº 3, de 2010, do Conselho Nacional de Educação e da

Câmara de Educação Básica, estabelece: “Art. 2º - Para o melhor desenvolvimento

da EJA, cabe a institucionalização de um sistema educacional público de educação

básica  de  jovens  e  adultos,  como  política  pública  de  Estado  e  não  apenas  de

governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos

aprendizes,  proporcionando  a  conjugação  de  políticas  públicas  setoriais  e

fortalecendo  sua  vocação como instrumento  para  a  educação  ao longo da vida”.

Essas são algumas conquistas. A EJA não pode ser uma política pública de governo,

mas de estado,  devendo ser garantida independentemente de  governo.  É preciso

incluir  a  diversidade  dos  sujeitos  aprendizes,  independentemente  de  estarem  no

campo, serem indígenas, quilombolas, idosos ou meninos com mais de 15 anos de

idade.

Proporcionar  a  conjugação  de  políticas  públicas  setoriais  é  uma  necessidade,

devido à diversidade das pessoas. É isso o que estamos fazendo aqui. Para atender
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determinado  segmento,  as  políticas  setoriais  devem  estar  articuladas.  Então,  é

articular a assistência social à saúde, à educação, aos direitos humanos, à segurança

pública. A educação, a assistência e a saúde são políticas bem desenhadas e têm

estruturas internas,  diferentemente  das  políticas  de segmento.  Então,  como todos

somos  diversos  e  complexos,  essas  políticas  têm  de  ser  articuladas.  Garantir  a

educação ao longo da vida é fundamental, tendo em vista que é condição para o

exercício da cidadania, para que a pessoa continue ativa e lute por seus direitos. A

educação também tem essa missão.

Trouxe alguns dados sobre o atendimento educacional em Minas Gerais no ano de

2013. Trabalhamos através de sistemas de atendimentos presencial, semipresencial

e a distância. A política nacional do idoso traz a competência dos entes públicos, que

é oferecer educação a distância, adequando-se à situação das pessoas. Vemos aqui

diversas dificuldades. Uma delas se refere ao idoso que mora no campo. Deixo isso

como  reflexão.  De  qualquer  forma,  essa  modalidade  de  educação  está

disponibilizada, não para a educação básica, mas para o ensino superior.

A Resolução nº 2.197, de 2012, dispõe sobre a organização e o funcionamento do

ensino  nas  escolas  estaduais  de  educação  básica.  O  art.  38  estabelece  que  a

Educação de Jovens e Adultos - EJA - destina-se aos que não tiveram acesso ou

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

No art. 39 ela trata exatamente de como esse sistema de atendimento é oferecido

em  Minas  Gerais:  curso  presencial,  curso  semipresencial  -  com  momentos

presenciais e não presenciais -, curso de educação profissional, exames supletivos

para certificação de conclusão do ensino fundamental - no ensino médio já é o Enem

-, exames especiais para certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio,

em  bancas  permanentes  de  avaliação  implantadas  em  Centros  Estaduais  de

Educação Continuada - Cesecs -, que são grandes parceiros.

Então, para termos ideia do atendimento em Minas Gerais, fizemos levantamento

das escolas em áreas urbanas e em áreas rurais que oferecem a EJA: 921 escolas

oferecem EJA nível fundamental, anos iniciais. É importante dizermos aqui que esse

levantamento se refere a toda a rede de ensino. Isso significa municipal, estadual e

privada; 1.245 escolas oferecem EJA nível fundamental, anos finais. Digo anos finais
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e anos iniciais no nível fundamental porque são dois ciclos: do 1º ao 5º é o primeiro

ciclo - que chamamos de anos iniciais - e do 6º ao 9º anos são os anos finais; 1.273

escolas  oferecem  EJA nível  médio;  332  oferecem  EJA nível  médio  integrado  ao

ensino profissionalizante.

Nas  áreas  rurais  a  oferta  é  menor  porque temos  uma população  muito  menor.

Então,  262 escolas oferecerem EJA nível fundamental anos iniciais;  117 oferecem

EJA nível  fundamental  anos  finais;  43  oferecem  EJA nível  médio;  e  7  escolas

oferecem EJA nível médio integrado ao ensino profissionalizante.

Fizemos  ainda  levantamento  das  escolas  que  oferecem  EJA  no  sistema

semipresencial: 2 escolas ofertam EJA nível fundamental anos iniciais; 152 ofertam

EJA nível fundamental anos finais; 125 ofertam EJA nível médio; e 59 ofertam EJA

preparatórios para exames. Preparatórios para exames porque a pessoa interessada

pode concluir alguns níveis fazendo provas no Cesecs. Elas podem se preparar para

os exames, ir ao Cesec acertar uma data em que será avaliada pelos conteúdos que

já estudou e organizado por áreas de conhecimento. Então, ao longo do tempo, a

pessoa vai obtendo o nível que ela deseja. Por exemplo, ela pode fazer matemática,

obter aprovação, partir para português, e por aí vai.

Fizemos levantamento sobre matrículas de idosos nas redes de ensino, novamente

redes pública, estadual e municipal e privada também. Esses dados são de 2013.

Temos 92% das matrículas de alunos acima de 60 anos nas redes de ensino em 2013

vinculadas à EJA. Por isso é que trouxe mais um pouco de informação sobre a EJA.

Temos 5% das matrículas no ensino regular. Aí, desde fundamental em anos iniciais

até o médio profissionalizante e também cursos técnicos, e 3% a educação especial.

Onde se localizam essas matrículas? A grande maioria dos idosos está matriculada

na EJA ensino fundamental anos iniciais, seguida de EJA ensino fundamental anos

finais - 12,5%. Todos eles, 86% das matrículas, ocorrem no sistema presencial, 5% no

ensino regular - que não é EJA - e na educação profissional. Então, vemos aqui que a

preferência se dá pelo sistema presencial.

Por  que temos uma concentração muito grande de matrículas  no  EJA -  ensino

fundamental,  nos  anos iniciais?  Porque temos  também, como disse  o  Felipe,  um

número grande de idosos analfabetos. As pessoas estão vencendo suas dificuldades,
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suas retrações e indo buscar o ensino, a escolaridade. Por que isso é importante?

Porque  sabemos  que  a  educação  perpassa  toda  a  sociedade.  Ela  não  é  uma

atribuição simplesmente da escola, assim como o cuidado com a família não é uma

atribuição que se restringe a determinada pessoa. A elevação de escolaridade dos

idosos é importante para a elevação da escolaridade dos demais membros da família.

As crianças que veem seus avós estudando, por exemplo, têm uma chance maior de

ter sucesso, de agregar mais valor à sua vida escolar, pela importância que atribuirão

a  isso.  Então,  compreendemos  que  essa  concentração  está-se  dando  em  razão

desse  sair  do  lugar  do  analfabetismo,  e  os  idosos  têm-se  conscientizado  dessa

necessidade.

O que mais, além do atendimento educacional, a secretaria valoriza? Por meio das

superintendências  regionais  de  ensino  e  da  superintendência  de  modalidades

sistemáticas  especiais  de  ensino,  mobilizamos  as  escolas  estaduais  para

desenvolvimento  nos currículos  dos temas transversais,  dentre eles,  “Direitos  dos

Idosos”.

A Resolução  nº  2.197,  que  dispõe  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  da

educação básica das escolas estaduais, traz em seu art. 58: “Além da base nacional

comum e da parte diversificada, devem ser incluídos, permeando todo o currículo,

temas transversais relativos à saúde, sexualidade e gênero, vida familiar  e social,

direitos  das  crianças  e  adolescentes,  direitos  dos  idosos,  educação  em  direitos

humanos(...)”  -  e  há  outros,  como  a  educação  ambiental,  educação  no  trânsito,

combate  a  drogas,  alimentação  saudável,  segurança  nutricional  -,  “tratados

transversal e integradamente, determinados ou não por leis específicas. Parágrafo

único  -  Na  implementação  do  currículo,  os  temas  transversais  devem  ser

desenvolvidos de forma interdisciplinar assegurando, assim, articulação com a base

nacional comum e a parte diversificada”. A base nacional comum são os conteúdos

de português, de matemática, de ciências que todos os alunos, independentemente

de estarem no campo ou na cidade, se são indígenas ou quilombolas, devem saber.

Por  que eu trouxe essa informação? Porque foi sugerido até pela Ivone que se

criasse uma matéria, um conteúdo específico, uma disciplina a respeito do direito dos

idosos  e  do  envelhecimento.  Por  que  trabalhamos  com  matemática  transversal?
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Porque isso permeará todo o currículo. Então, isso deverá ser desenvolvido por meio

de um projeto que será trabalhado pelos professores de matemática, de ciências, de

sociologia, de filosofia, de geografia, de história. Permeando o currículo, entendemos

que conseguimos atingir  essa interdisciplinaridade.  Por  isso temos insistido -  e aí

estou  puxando  a  sardinha  um  pouco  para  o  meu  lado,  porque  sou  diretora  de

temáticas especiais. Entendemos que é muito mais adequado a essa diversidade que

temos, a essa complexidade do ser humano quando se trabalha de forma transversal,

de forma que o tema permeie todo o currículo.

Aquela foto que mostrei no segundo slide, em que se dizia que o idoso é uma joia

rara, trouxe uma matéria que está disponível no blog da educação sobre a escola que

produziu essa atividade específica.

Conforme a notícia,  a escola comemora o Dia Mundial  de Combate à Violência

contra o Idoso. Essa escola é do Município de São Roque de Minas, Escola Estadual

Professora Izaura de Oliveira Vilela. Os alunos entrevistaram os idosos e realizaram o

que chamamos de devolutiva de projeto na presença da comunidade, inclusive os

idosos entrevistados e seus familiares. Percebemos que a escola, trabalhando dessa

forma, vai conseguir atingir seu objetivo: levar os alunos a refletirem a respeito dos

seus estereótipos e preconceitos em relação ao idoso, além de sensibilizá-los para

que eles criem a noção de que o envelhecimento é um processo natural da vida.

Como  diz  o  defensor  Fred,  que  estava  aqui  na  parte  da  manhã,  todos  nós

esperamos envelhecer. Os alunos precisam trabalhar com essa noção, criando essa

noção,  para  que  eles  possam  estabelecer  relações  mais  saudáveis.  Isso  é

importante, por quê? Porque trabalhar de forma segregada - vamos colocar o idoso

aqui, de lado - é uma das críticas às instituições de longa permanência. Esse idoso,

ao longo do tempo, vai sentindo falta exatamente dessas relações que estabelecia

com  a  família,  com  os  amigos,  com  a  comunidade.  Então,  essa  relação

intergeracional é extremamente importante, porque a educação tem de aliar a teoria à

prática.  Não  adianta  encher  o  menino  de  teoria,  ele  tem  de  partir  para  a  sua

experiência e para a experiência dos demais. E quem tem essa experiência na nossa

sociedade, esse acúmulo de experiência, como foi  dito aqui,  uma enciclopédia de

experiência,  é  o  idoso.  Então,  estimulamos  essa  convivência  intergeracional  e
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acreditamos  nela.  Trouxe  alguns  dados  que  estamos  cansados  de  saber:  Minas

Gerais é o segundo Estado da Federação com o maior número de população idosa. A

Pnad 2013 trouxe esses dados, que foram divulgados na sexta-feira.

É importante tratarmos o envelhecimento, enquanto temática transversal, na escola.

Precisamos começar a ter essa noção de que o envelhecimento é um processo pelo

qual a população brasileira está passando, e ele já está consolidado. Temos, desde a

década de 1970, uma queda significativa da taxa de natalidade - ela é crescente -, e

há também um aumento da expectativa de vida. Isso implica o envelhecimento da

população. Isso já está consolidado, e não esperamos que seja alterado em curto ou

médio prazo.

É  missão da Secretaria  de  Estado de Educação  garantir  acesso  às  escolas,  à

educação básica a todos os cidadãos, tanto aos que se encontram na idade certa

quanto aos que não puderam frequentar a escola no momento correto. Sabemos que

ainda há muito para se fazer. Precisamos não somente garantir o direito à escola,

como também o direito ao conhecimento e à cultura, que são consolidados, como já

disse, a partir da realidade vivida pelos sujeitos no seu processo de socialização. É

necessário assegurar que a escola está comprometida com essa realidade na qual

está inserida e com a melhoria das condições de vida.

Espero  ter  contribuído  para  este  debate,  com  essas  informações.  Agradeço  à

Assembleia a oportunidade de participar deste debate e a paciência de vocês por

terem me ouvido. Desejo também que façamos um excelente trabalho.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A  presidente  -  Agradecemos  à  ilustre  expositora  Cláudia  de  Cássia  Vieira.

Agradecemos a todos as perguntas recebidas até agora.

Passaremos agora para o painel “Crimes contra os idosos”. Com a palavra, a Sra.

Janice Aparecida de Souza, para sua exposição sobre o tema.

Palavras da Sra. Janice Aparecida de Souza

Boa tarde a todas as idosas presentes; às mulheres; as minhas colegas de Mesa;

aos idosos - esse evento é para prestarmos conta e apresentar as políticas -; aos

homens presentes na plateia e aos da Mesa. Às vezes as nossas falas ficam um

pouco cansativas, mas também qualificam. Vimos aqui para dizer o que foi feito, o
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que está sendo feito e o que o governo tem conseguido fazer nesses 10 anos de

Estatuto de Idoso. A Prof. Carmem Rocha, subsecretaria de Direitos Humanos viria

hoje para falar, mas teve de ir a Brasília. Porém, trago um abraço dela a todos os

presentes.

Meu tema, violência contra a pessoa idosa, não é muito fácil, é muito doído. Trago

dados de um serviço do governo, que certamente são subnotificados, mas vou falar

sobre eles. A visibilidade social e política que a população idosa vem ganhando acaba

pressionando os gestores de políticas  públicas  a avançar,  a fazer  cada vez mais

serviços para essa população.

O deputado e secretario Cássio Soares esteve aqui, de manhã, e falou um pouco

sobre o Disque Direitos Humanos, que é um serviço que o governo presta ao Estado

como um todo. Foi uma ideia muito boa da Coordenadoria do Idoso fazer constar

esse número no estatuto que receberam. Ninguém precisa anotá-lo, mas acabamos

saindo daqui com o “para casa” de divulgar esse telefone para que os números do

governo não sejam subnotificados.

O Disque Direitos Humanos é um serviço que recebe, monitora e encaminha todas

as denúncias de violação dos direitos humanos. Hoje vou falar especificamente sobre

a população idosa. A partir do momento em que o cidadão liga para esse serviço, as

denúncias são encaminhadas aos órgãos competentes, que devem apurá-las e atuar.

O cidadão que ligou para fazer a denúncia recebe um número para acompanhá-la.

Essas denúncias também são encaminhadas aos conselhos de direitos humanos.

Hoje, na parte da manhã, o Dr. Freddy, da defensoria, falou um pouco do Disque

100, que é um serviço sensacional do governo federal. Mas quando as denúncias são

feitas  pelo  Disque  100,  vão  primeiramente  a  Brasília,  para  serem  trabalhadas,  e

posteriormente retornam ao Estado de Minas Gerais para que possamos atuar. Para

encurtar caminho e evitar que essas violações permaneçam, o ideal é que façam a

denúncia diretamente. Sei que o número não é muito bom, não é fácil. Quando era

superintendente de políticas de promoção de direitos humanos tentei por várias vezes

transformá-lo em um tridígito. Fica o desafio de conseguir isso de uma outra forma,

aos meus colegas de governo.

Trouxe dados desse serviço de 2003 até o dia 29 de agosto de 2013 - conforme
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apurei  ontem.  A Profa.  Ruth  falou  no  painel  da  manhã  que  menos  de  15% das

pessoas denunciam os crimes de violação de direitos humanos. Já falamos sobre a

subnotificação e dos desafios que temos pela frente.

Esse  serviço  disponibilizado  para  toda  Minas  Gerais  vem  mantendo  uma certa

estabilidade  em  relação  a  violações  de  direitos  humanos.  As  crianças  e  os

adolescentes sempre estão recebendo maior número de denúncias ou demandando

maior número de orientação. O serviço não serve somente para fazermos denúncia,

também  serve  para  recebermos  algumas  orientações  sobre  questões  que  não

sabemos.  De  repente  não  sabemos  lidar  com  uma demanda  no  lar,  e  eles  nos

orientam. Infelizmente os idosos - para quem ainda não chegou lá, é para onde todos

estamos  indo  -  estão  em  2º  lugar  no  ranking de  denúncias.  As  pessoas  com

deficiência estão em 3º lugar, e as mulheres, em 4º.

Total de denúncias que recebemos só em relação à pessoa idosa, de 2003 a 2007.

Veremos que, em 2003, a coisa começava ainda muito timidamente: 38 denúncias

num Estado deste tamanho,  com uma população bastante  envelhecida,  como no

resto do Brasil. Então percebemos que, de certa forma, as pessoas estão tendo o

poder de denunciar um pouco mais. De 38 denúncias em 2003, saltamos para 256

em 2007. De 2009 para frente veremos um crescimento ainda mais expressivo, e isso

tem a ver com as campanhas que têm sido feitas. O Felipe Willer,  que esteve no

painel anterior, falou da campanha “Rompendo o silêncio”.  À medida que fazemos

alguma  campanha,  as  pessoas  vão  tomando  conhecimento,  tendo  coragem  e

divulgando;  e,  à  medida que as violações vão acontecendo,  elas  se  reportam ao

poder  público.  Nossa  primeira  campanha foi  em 2009.  Saímos  da  casa das  100

denúncias e passamos para a casa das 400. Veremos que, em 2013, chegamos a

1.089 denúncias  recebidas.  Eu só  trouxe o número de denúncias  de  violação de

direitos humanos, mas há também o número de pessoas que ligam para receber

orientações.

As denúncias mais comuns se referem a maus-tratos familiares. Aí acho que todos

levaremos deveres para casa, os que temos filhos, os que temos netos. Afinal, que

educação é essa que demos a essas crianças que hoje são adultas e colocam os

idosos, muitas vezes dentro do próprio lar, em situação de maus-tratos? Acho que
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precisamos repensar um pouco isso.

O segundo lugar no ranking é abandono, que, de 2003 para 2007, saltou de 3 para

42  denúncias;  depois  vem  lesão  financeira.  Temos  encarado  um  fenômeno

atualmente  muito  sério,  que é  o  abuso tanto  do  cartão  de  aposentadoria  dessas

pessoas quanto da oferta de empréstimos, que não cessa - o tempo inteiro oferecem

empréstimos aos idosos. Na lesão financeira há esse fenômeno, e muitas vezes o

das drogas, que nos acompanham. Às vezes o filho ou o neto é drogado. Estou no

cargo de coordenadora da Casa de Direitos Humanos, que abordarei quando for falar

sobre o conselho, e lá podemos ver a demanda dessa população idosa sofrendo,

muito endividada ou sendo maltratada em casa.

A quarta causa de maior denúncia é o abandono material, seguido de maus-tratos

de  terceiros  e  outros.  Em  outros  há  uma  gama  de  situações.  De  2008  a  2013

percebemos uma elevação, e as campanhas têm colaborado muito para isso. Mas

continuamos  com  a  mesma  colocação:  primeiro,  maus-tratos  familiares,  depois

abandono, lesão financeira, abandono material, maus-tratos de terceiros. Em 2008, a

causa maus-tratos de familiares, campeã de denúncias, saltou de 127 para 688, o

que é demais. Se fosse uma, já seria um absurdo. Considerando que esse número

está subnotificado, é realmente um absurdo. Abandono, saltamos de 20 denúncias

em 2008 para 91 em 2013.

Por tipo de violência total, no período de 2003 a 2013 computamos quase 3 mil

denúncias  de  maus-tratos  familiares,  quase  800  de  abandono,  472  de  lesão

financeira - esse número tem crescido muito -, 160 de abandono material e 285 de

maus-tratos de terceiros.

Na Casa de Direitos Humanos temos o Conselho Estadual do Idoso e todos os

conselhos de direitos humanos que já estão implantados. O Conselho da Diversidade

Sexual está para ser ainda legalizado na casa, mas há os conselhos da assistência

social, do idoso, da criança, da pessoa com deficiência.

O conselho do idoso é o que tem sido mais  procurado.  Algumas mulheres nos

procuram, às vezes, machucadas. Só trabalhamos com casos... A Dra. Margaret está

aqui e falará daqui a pouco. Temos uma delegacia especializada, mas que trabalha

basicamente  com  os  casos  de  violência  doméstica  intrafamiliar,  ou  seja,  aquela
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violência que a Lei Maria da Penha cobre no seu escopo; e o Instituto Médico Legal

que faz exame de corpo de delito. Tudo isso na Casa de Direitos Humanos.

Normalmente algumas idosas nos procuram para registrar uma queixa, e não temos

condições de atender a sua demanda. No entanto, temos a Delegacia Especializada

do  Idoso,  que  fica  na  Avenida  Augusto  de  Lima.  Recentemente  recebemos  um

veículo,  para  que  tenhamos  condições  de dar  a  essas  mulheres  idosas  que  nos

procuram muito machucadas ou com dificuldade de locomoção um tratamento mais

humanizado.  Caso  não  possamos  atender  essa  mulher  idosa,  iremos  levá-la  ao

serviço de que precisa, para facilitar um pouco o que já está tão difícil.

No dia 21 de fevereiro deste ano, inauguramos a Casa de Direitos Humanos. Então,

a  casa  tem  seis  meses  e,  portanto,  é  um  espaço  novo  com  uma  demanda

absurdamente crescente. Das 22 pessoas que o Conselho Estadual do Idoso recebeu

em fevereiro, passamos para 32 em junho, 28 em julho e, em agosto, já atendemos

50 pessoas.

Creio  que  estamos  todos  muito  conscientes  da  importância  de  criarmos  os

conselhos  municipais.  O  conselho  estadual  está  lá  preparado  para  dar  apoio  à

criação desses conselhos, orientar quanto ao encaminhamento e aos passos a serem

seguidos.  Se  queremos  fortalecer  a  política  do  idoso,  é  muito  importante  que

peguemos  essa bandeira.  Precisamos  de um conselho  no interior.  Principalmente

num Estado com 853 municípios isso fica quase inviável. Às vezes, o idoso está num

lugar onde há uma rede muito fraca de proteção, mas há algum equipamento que

pode dar conta disso. Então, o nosso desafio é criar conselhos. Termos cerca de 200

conselhos é muito pouco.

Trouxe uma fala curta e até acabei cortando algumas falas porque sei que estamos

todos bastante cansados, já que chegamos aqui muito cedo e o tema também não

ajuda muito. Fica aqui o convite para que os senhores conheçam a Casa de Direitos

Humanos,  na  Avenida  Amazonas,  nº  558,  num prédio  lindo,  que é  tombado pelo

patrimônio histórico. Além disso, busquem principalmente o conselho do idoso, para

que os ajude e, assim, nos ajudem a criar esses conselhos no interior.

Não estava previsto  que viria  à  Assembleia  hoje.  Tenho um compromisso,  que,

aliás, me custou muito para conseguir,  às  17h20min. Por  acaso é aqui  por perto.
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Quero agradecer à equipe de assessoria de comunicação, que fez a gentileza de

trocar o horário do meu painel, porque preciso sair às 17 horas. Gostaria muito de

ficar para as perguntas. Se vocês deixarem, eles podem entregá-las a mim. Tenho

uma interlocução fácil com a Assembleia pela natureza do trabalho que desenvolvo.

Deixo aqui meu e-mail, que é muito simples: CDH, ou seja, C de casa, D de direitos e

H  de humanos.  Os  senhores  podem  encaminhá-las  também  diretamente,  que as

responderei com muito prazer.  Considero a causa bastante nobre. Dentro de dois

anos me aposentarei e, daqui a pouco, estarei ao lado de vocês militando por uma

velhice mais saudável e digna para todos nós.

Foi um prazer estar aqui. Tenho esses dados de forma mais detalhada. Se alguém

precisar  deles  ou  quiser  levá-los  para  o  município,  a  fim  de  ter  uma  fala  mais

qualificada e dizer da importância disso, estou à disposição. Só poderei ficar nesta

reunião até  às  17 horas.  Espero não tê-los  cansados muito com esses números.

Tentei ser breve. Muito obrigada.

Por favor, um último ponto. Vocês receberam o material e o Estatuto do Idoso na

pasta. Só gostaria de dizer-lhes que o endereço do Conselho do Idoso, na pág. 79, é

o  de  quando  ainda  estava  na  Rua  da  Bahia.  Como  mudamos  em  fevereiro,  o

endereço agora é aquele que citei: Avenida Amazonas, nº 558. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente - Agradecemos à ilustre expositora Janice. Gostaria também de visitar

a  casa  dos  conselhos,  a  Casa  dos  Direitos  Humanos.  Elaboraremos  aqui  um

requerimento por meio da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para fazermos essa visita.

Com a palavra, a procuradora de justiça Maria Odete Souto Pereira, para a sua

exposição sobre o tema “Crimes contra os idosos”.

Palavras da Sra. Maria Odete Souto Pereira

Exma. Sra. Deputada Rosângela, na pessoa de quem cumprimento os deputados

desta Casa Legislativa e as autoridades civis e militares que se encontram presentes.

Boa tarde a todos.

O meu tema é meio insípido: crimes contra os idosos. A televisão mostra esses

crimes a toda hora, já estamos cansados de tanto vê-los. Mas o tema é esse. Antes
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de entrar nesse assunto da violência contra as pessoas idosas e os meios que as

autoridades têm para coibir esses crimes, gostaria de falar um pouco sobre o que

estamos comemorando.

Hoje se comemoram os 10 anos do Estatuto do Idoso e também o Dia Nacional do

Idoso e o Dia Internacional do Idoso - essas duas comemorações são no mesmo dia.

No Japão se comemora, no dia 15 de setembro, o Dia Nacional de Respeito ao Idoso.

Bom seria que,  nos países ocidentais,  usassem o modelo dos países orientais,  a

sapiência dos povos orientais, onde os seus idosos são mestres, são respeitados. No

Japão as pessoas idosas falam, e os seus descendentes ouvem e aplicam o que eles

dizem.  Não é  à toa  que no Japão se valoriza  muito também os professores.  Os

professores japoneses são os que melhor ganham, são os que têm os salários mais

altos. E por quê? O mundo caminha pelos pés das crianças. A criança de hoje é o

homem, o adulto e o idoso de amanhã. Se ensinarmos o caminho pelo qual a criança

deve andar, ela jamais se afastará dele, porque foi esse que ela aprendeu.

O que vemos hoje? O excesso de consumismo, em que o “ter” vale mais que o

“ser”, daí o alto índice de criminalidade, falta de amor e famílias desagregadas. É uma

questão de educação e formação. As leis existem, e os crimes serão punidos, mas

virão mais crimes, mais crimes e mais crimes, e tudo isso é o produto de uma família

desestabilizada.

Temos de investir na educação, lá longe, no princípio de tudo. É na educação que

temos de investir para que o adulto não venha a praticar crimes. Nesse estatuto, por

exemplo, há 14 crimes praticados contra idosos, o que é uma pena, uma lástima.

Nesse estatuto,  juntaram-se todas as  leis  esparsas num  só texto,  o  que  é  muito

importante até para o próprio manuseio. O estatuto contempla direitos e benefícios

que são fundamentais.

Temos também de nos prevenir, investindo em políticas públicas, pois a população

está envelhecendo. É bom que vivamos sempre mais e melhor. No tempo dos nossos

poetas, como Castro Alves e outros, as pessoas morriam aos 25 anos. Por quê? Não

existia a penicilina. Depois que a inventaram, passamos a viver mais. Hoje, com os

avanços da medicina, estamos vivendo cada vez mais e melhor. E é bom que isso

aconteça, que façamos planos e que tenhamos objetivos, porque o que nos move e o
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que nos faz viver mais são os planos, os objetivos. Nunca desistam de viver. Como

exemplo, há Oscar Niemeyer, que morreu com cento e poucos anos fazendo projetos

arquitetônicos. Então, se não forem projetos arquitetônicos, temos de ter projetos em

nossa vida para vivermos mais e melhor.

Hoje, antes de vir a esta Casa Legislativa, consultei a internet e tive a oportunidade

de ver apenas uma estrofe, composta de quatro versos, feita pelo escritor J. Simões,

presidente  da  Associação  dos  Amigos  da  Melhor  Idade  de  Taguatinga,  Distrito

Federal, que fala: “Que a solidão não me mate e que eu mesmo não me isole, pois

seres de toda parte se aproximam e me acolhem”. Ditas essas palavras, voltarei ao

nosso tema. Meu compromisso é breve, porque a plateia está aqui desde cedo e um

pouco cansada. Então rapidamente descreverei as penas e os artigos previstos para

essas infrações. É preciso que as autoridades tomem conhecimento dos maus-tratos

contra  idosos,  porque raramente  o  idoso maltratado as  procura para  denunciar  o

agressor. Por quê? Porque é no seio da família que as agressões mais acontecem.

Ele  fica  atemorizado,  vai  lá  ao  promotor,  ao  delegado  e  à  autoridade  policial

denunciar,  mas,  à  tarde,  tem  de  voltar  para  casa.  Quando  o  agressor  toma

conhecimento, a situação fica ainda pior. Então o que acontece? Ele se cala. É o

silêncio dos inocentes. Mas a população não pode se calar. O vizinho que souber de

algum  ato  infracional  contra  idosos,  por  amor,  denuncie,  procure  a  autoridade,  o

promotor de justiça em cada comarca do Estado. É o promotor de justiça que cuida

da defesa das pessoas com deficiência e dos idosos.

Se a pessoa que souber de uma infração não quiser se identificar, ligue para o 127

da ouvidoria do Ministério Público, envie um  e-mail, mas, por amor, denuncie. Não

vamos compactuar com agressões e violência contra pessoas que deram o melhor de

si para o seu familiar. O ser humano, entre os seres vivos, é o ser mais dependente

da face da terra. Um médico, um advogado, um cirurgião-dentista, quando nasceu

teve a proteção de um avô, da mãe, do pai, de um tio. Ele jamais poderia chegar

aonde chegou por esforço próprio, por seu próprio mérito. Então, por favor, não se

calem, denunciem.

O Estatuto do Idoso menciona 14 tipos penais, listados nos arts. 96 a 109. Vou falar

brevemente  a  respeito  deles.  Todos  esses  crimes  são  de  ação  penal  pública
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incondicionada, não havendo necessidade de autorização da vítima, independendo,

assim, da vontade do idoso agredido. Ainda que a vítima não queira e peça, apesar

de ser maltratada, que se não leve o fato à autoridade, por favor, façam-no.

O estatuto apresentou uma novidade quanto aos crimes cuja pena máxima privativa

de  liberdade  não  supere  quatro  anos.  Esses  crimes  são  julgados  pelos  juizados

especiais criminais, que dão uma resposta mais célere ao infrator, apenando-o com

maior velocidade.

O art. 94 fala sobre os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de

liberdade não ultrapasse quatro anos, que são da competência do juizado especial. O

art. 95 fala que esses crimes independem da autorização da vítima.

O art. 96 fala que discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a

operações bancárias, a meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer

outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade,

é crime que incorrerá em pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Depois

fala  da  discriminação  contra  a  pessoa  idosa,  que  abrange  qualquer  tipo  de

discriminação  por  motivo  de  idade.  Discriminar  significa  tratar  desigualmente,

estabelecer critérios injustos. O agente visa, com isso, dificultar ou restringir o acesso

a  meios  de  transporte,  operações  bancárias,  estabelecimento  de  contratos  e

instrumentos ao exercício da cidadania de pessoa idosa determinada, ou mesmo de

forma  generalizada  a  tais  pessoas.  Esse  delito  exige  um  dolo  específico,  uma

vontade  consciente  de  discriminar  por  motivo  de  idade.  Como,  por  exemplo,

excessivo  número  de  passageiros  em  um  coletivo,  ou  restrições  não  abusivas

dirigidas a qualquer pessoa.

Em relação ao § 1º, este é mais abrangente que o principal, não importando se a

discriminação ocorreu por motivo de idade, sendo punida se ocasionada por qualquer

fator.  Nesse  parágrafo  ainda  há  os  atos  de  desdenhar,  humilhar  e  menosprezar

pessoa idosa, protegendo, dessa forma, a honra de tais indivíduos.

“Art. 97 - Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco

pessoal,  em  situação  de  iminente  perigo,  ou  recusar,  retardar  ou  dificultar  sua

assistência  à saúde,  sem justa causa,  ou  não pedir,  nesses casos,  o socorro  de

autoridade pública: pena - detenção de seis meses a um ano.
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Art.  98 -  Abandonar  o idoso em hospitais,  casas de saúde,  entidades de longa

permanência,  ou  congêneres,  ou  não  prover  suas  necessidades  básicas,  quando

obrigado por lei ou mandado.”

Isso  ocorre  diuturnamente.  É  muito  comum  que  os  idosos  sejam  abandonados

nessas casas de longa permanência, em abrigos e hospitais. Os seus descendentes,

as pessoas responsáveis, seus familiares, desaparecem. Nenhum é encontrado para

dar assistência física ou psíquica a esses idosos. A detenção é de seis meses a três

anos e multa. Abandono do idoso, ventilado nesse art. 98. Comete o crime aquele

que abandona o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência,

ou semelhantes, ou não provê suas necessidades básicas.

“Art.  99 -  Expor  a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica,  do idoso,

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e

cuidados  indispensáveis,  quando  obrigado  a  fazê-lo,  ou  sujeitando-o  a  trabalho

excessivo ou inadequado: pena - detenção de dois meses a um ano e multa.”

Mas,  se desse fato,  dessa exposição ao perigo,  desse abandono,  resulta  lesão

corporal de natureza grave, a pena de reclusão é de um a quatro anos. Se desse

abandono resulta a morte, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão.

O que são maus-tratos? A exposição da integridade e da saúde, física ou psíquica,

do  idoso por pessoa obrigada a prestar  cuidados -  parentes,  cuidador  de idosos,

entidade asilar - configura crime de maus-tratos.

“Art. 100 - Constitui crime punível com reclusão de seis meses a um ano.” Trata-se

de  crime  de  menor  potencial  ofensivo,  quando:  “obstar  o  acesso  de  alguém  a

qualquer cargo público por motivo de idade; negar a alguém, por motivo de idade,

emprego ou trabalho; recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar

assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa; deixar de cumprir, retardar ou

frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que

alude esta lei; recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura

da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

“Art. 101 - Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de

ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena de

detenção de seis meses a um ano.”
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O que é deixar de cumprir? É descumprir,  desobedecer, não realizar o ato ou a

omissão determinada na ordem judicial. A ordem tem de ser judicial e o que se almeja

é  proteger  a  eficácia  e  a  eficiência  dos  processos  judiciais  envolvendo  pessoas

idosas.

O que ocorre com o art. 102 é muito intrafamiliar. Na maioria dos casos, são os

membros da família que o praticam.

“Art. 102 - Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro

rendimento  do  idoso,  dando-lhes  aplicação  diversa  da  de  sua  finalidade:  pena  -

reclusão de um a quatro anos de reclusão.

Art.  103 - Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por

recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena: detenção de

seis meses a um ano e multa.”

Negativa de acolhimento: o agente objetiva nesse caso a obtenção de procuração

do idoso como condição para acolhimento deste em abrigo. Muitas entidades valem-

se dessa prática criminosa a fim de obrigar o idoso a lhes outorgar procuração e, com

isso, passam a praticar atos diversos sem o conhecimento do outorgante, tais como

saques  de  dinheiro  em  estabelecimentos  bancários,  recebimento  de  valores

pertencentes aos abrigados, entre outros, quase sempre de cunho patrimonial.

“Art.  104  -  Reter  o  cartão  magnético  de  conta  bancária  relativa  a  benefícios,

proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de

assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de seis meses a

dois anos e multa.”

Retenção de documentos: o legislador visa nesse caso à punição de quem, tendo

dívida  contra idoso,  em vez de recorrer  à Justiça,  arbitrariamente  retém o  cartão

magnético de conta bancária, seja relativo a conta corrente, benefícios, pensão, etc.,

ou qualquer outro documento, a fim de satisfazer sua pretensão.

Há o art. 105.

“Art.  106  -  Induzir  pessoa  idosa  sem  discernimento  de  seus  atos  a  outorgar

procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente.”

Vimos que todos esses artigos são para proteger a pessoa idosa. No entanto, não

podemos nos silenciar, compactuar com agressões e maus-tratos aos idosos. Vamos
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agir. Por amor, denunciem. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos a ilustre exposição da procuradora de justiça Maria

Odete. O idoso está amparado por lei, pelo Estatuto do Idoso. Há órgãos em que o

idoso  pode  denunciar  a  violação  dos  seus  direitos.  A  violência  quase  sempre

acontece no ambiente intrafamiliar. Se o idoso não denunciar, outra pessoa também

pode denunciar. Em todas as audiências que realizamos no interior, a violência contra

o idoso foi destaque. Então, realmente este assunto é importante. Parabenizo o grupo

organizador pelo trabalho realizado, pois as instituições destacaram que era muito

importante  discutir  esse  assunto.  Você  está  de  parabéns.  Agradeço-lhe  as

considerações feitas.

Com a palavra,  o Sr.  Estêvão Machado de Assis  Carvalho,  para sua exposição

sobre o tema “Crimes contra os idosos”.

Palavras do Sr. Estêvão Machado de Assis Carvalho

Boa  tarde a  todos.  Cumprimento  a  deputada Rosângela  Reis,  presidente  desta

reunião, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da Mesa.

Pretendo ser rápido. Muito do que vou falar já foi dito, mas quero me aprofundar um

pouco mais em algumas questões. O tema que me foi proposto era “Crime conta a

pessoa idosa”, mas mudei para “Violência contra a pessoa idosa”, porque muitos dos

atos contra a pessoa idosa não são tipificados como crime, mesmo assim não deixam

de  ser  uma violência.  Quero  falar  de  um tipo  de  violência  que  não  aparece nas

estatísticas: a violência estatal contra o idoso.

Mostraremos alguns dados do IBGE. Existem hoje no Brasil 21 milhões de idosos.

É importante destacar que atualmente, para cada grupo de 100 crianças e jovens,

existem 24 idosos.  Em 2050,  isso se inverterá,  ou seja,  para cada grupo de 100

crianças  e  jovens,  existirão  172  idosos.  O  País  terá  mais  idosos  do que jovens.

Portanto, cada vez mais conviveremos com a situação de violência contra o idoso.

Precisamos saber enfrentá-la.

Em 53% das casas, o idoso ainda responde por mais da metade da renda, o que é

fácil de ser observado no dia a dia. Geralmente, o idoso tem renda certa, decorrente

de aposentadoria ou de outro benefício.  Muitas vezes, ele é arrimo de família.  O

número de idosas é superior ao número de idosos, o que se explica pela violência. O
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homem idoso é muito mais vítima de violência do que a mulher idosa. Ao longo da

vida, o homem também é a maior vítima de violência. Esse fator reforça a estatística.

A violência contra o idoso é um fenômeno mundial. Temos o costume de pensar que

isso ocorre mais no Brasil, mas na grande maioria dos países também existe esse

tipo de violência. O que diferencia o Brasil é a forma como a sociedade e o Estado

enfrentam essa situação. Isso é o que faz com que a violência diminua ou aumente

de país para país. Dentre os tipos de violência contra a pessoa idosa destacamos a

violência física, a psicológica, a sexual, a econômica e a negligência. A violência pode

ocorrer de forma interpessoal, interfamiliar, comunitária, social e institucional, sendo

esta a praticada pelo Estado. Então, a violência ocorre em casa, na comunidade, nas

ruas, por parte da sociedade e dos poderes públicos.

A violência é a sexta causa de morte de idosos no País  e representa 3,5% da

mortalidade.  Fiz  questão de  grifar  esses  dados  aqui  de  baixo,  porque  são  muito

importantes. Cerca de 15 mil idosos morrem anualmente no Brasil em decorrência da

violência, ou seja, a cada dia, 41 idosos perdem a vida no Brasil devido à violência.

Na maioria dos casos a violência é praticada contra homens na faixa de 60 a 69 anos

de idade.

Características dos agressores e dos agredidos. Na imensa maioria dos casos, as

vítimas vivem na mesma casa do agressor. Cerca de 90% dos casos de violência

contra o idoso dizem respeito à violência familiar. Isso ocorre quando os filhos são

dependentes dos pais, que possuem renda fixa. É comum um idoso, avô, ser detentor

da única renda da família,  com filho ou até neto dependentes. É essa a estrutura

familiar que vemos principalmente nas classes mais baixas. Algumas vezes, ocorre o

contrário, ou seja, o idoso é que depende de seus familiares.

Outro fator que contribui muito para esse tipo de violência é o uso de drogas, como

o crack, no ambiente familiar, por filho ou neto, o que causa furtos e agressões físicas

quando o idoso se nega a manter o vício deles.

Esses casos são típicos de violência contra o idoso, e nós, da defensoria pública,

vemos isso diariamente.

Outra questão que influencia na violência são famílias com vínculos frouxos, pouco

comunicativas e pouco afetivas ao longo da vida. Como se falou aqui mais cedo, são
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parentes distantes que não mantêm contato com idoso, não convivem com ele. Isso

influencia principalmente na questão da negligência contra o idoso. Outra questão é o

isolamento social do idoso, da família ou do cuidador.

Sempre gosto de falar  que temos o costume de colocar o idoso na posição de

vítima. Na maioria dos casos, ele é, de fato, vítima da violência mesmo. Porém, na

defensoria tenho visto alguns casos em que se dá o contrário: no fim da vida, na fase

idosa, ele acaba sendo abandonado pela família por não ter sido um bom parente, ou

seja, um bom pai, um bom irmão ao longo da vida. Só para vocês terem ideia, já fiz

mediações de conflito  envolvendo familiares de idoso e por  várias  vezes vi  filhas

falando: “Abandonei meu pai. Não cuido dele porque fui vítima de violência sexual ao

longo da vida”. É o que sempre falamos: a pessoa acaba colhendo o que planta na

vida.

Então, temos de pensar nisso também. É uma lição para todos - para quem é idoso

e para quem não é - que os laços familiares e sociais são construídos ao longo da

vida. Então, temos de construir de forma adequada para que, quando formos idosos

também, tenhamos o apoio que precisamos. Trata-se do histórico de violência na

família.

Outra questão muito importante para tratarmos diz respeito ao cuidador do idoso.

Temos de ter sempre muito cuidado na contratação desse profissional, levando muito

em conta  a indicação.  Aqui  em Belo  Horizonte há  associações de cuidadores  de

idosos,  então procurem referências,  verifiquem quem é esse cuidador,  entrem em

contato com outras famílias às quais ele já tenha prestado serviço. Afinal, é também

um fator de violência. Vemos isso na televisão, imagens de cuidador agredindo idoso,

então temos sempre de tomar cuidado com isso.

Como já disse aqui, 90% dos casos de violência contra o idoso ocorrem no âmbito

familiar. Tal violência pode ser física, psicológica, sexual, etc. E, na maioria dos casos

- isso também já foi dito aqui -, a denúncia parte de terceiros. Na maioria das vezes o

idoso não denuncia a violência que está ocorrendo em seu âmbito familiar por vários

motivos:  medo,  vergonha,  receio  de ficar  sozinho ou  de essa violência  aumentar.

Então,  familiares,  vizinhos,  amigos  têm  sempre  de  estar  atentos  ao  que  estiver

acontecendo.
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Mais  uma vez ressalto a necessidade e a obrigação de denunciar  os casos de

violência  contra  o  idoso.  Isso  está  aqui  no  art.  6º  do  Estatuto  do  Idoso,  que  é

importantíssimo, pois traz a obrigação da sociedade de denunciar casos de violência

contra o idoso.

Então, mais do que o direito de todo cidadão, toda pessoa que tiver ciência ou que

estiver achando que há algum caso de violência contra o idoso tem a obrigação de

denunciar isso. É necessário mesmo que seja feita a denúncia para que a rede de

proteção ao idoso seja articulada e comece a atuar.

Abordarei  muito  rapidamente  a  questão  da  violência  física,  muito  relacionada

atualmente  ao uso de drogas  pelos  familiares  do idoso.  Muitas  vezes  acontecem

furtos dentro de casa, ameaças contra o idoso porque ele não financia o vício do filho.

Coloquei embaixo as medidas que devem ser adotadas por quem souber disso. Além

das  medidas  criminais  que  já  foram  enunciadas  aqui  pela  promotora,  é  possível

ajuizamento  de  medidas  protetivas,  que  são medidas  de urgência  para  afastar  a

violência contra o idoso. Então, a própria defensoria onde atuo faz isso. Ajuizamos

uma ação na Justiça para que o juiz determine o afastamento imediato do agressor.

Além  disso,  esse  agressor  também,  no  caso  de  uso  de  drogas,  pode  ser

encaminhado a tratamento, internação compulsória etc.

Renovando o que foi dito aqui, há necessidade de denunciar isso. Negligência ou

abandono. Abandono do idoso acamado, incapaz ou impossibilitado de se manter

sozinho. Mais uma vez, as medidas a serem tomadas: denunciar o caso ao Ministério

Público  ou  à  delegacia  para  que  tomem  as  medidas  criminais  cabíveis.  A

possibilidade, na defensoria,  de mediação de conflitos com os familiares do idoso.

Isso  é  muito  comum.  Às  vezes  há  discordância  entre  os  familiares  quanto  aos

cuidados com o idoso. Chamamos os familiares, explicamos o que pode ser feito, o

que pode ser melhorado, quais atitudes devem ser tomadas e fazemos um acordo por

escrito, em que constam as obrigações de cada um. Esse documento, caso a pessoa

o descumpra, poderá ser exigido judicialmente.

Violência  financeira,  que talvez seja uma das mais  comuns atualmente.  Isso foi

muito agravado por causa da questão do empréstimo consignado na renda do idoso.

É muito comum parente abusar dessa renda, fazer empréstimo e usar o dinheiro para



2126
____________________________________________________________________________

si, e não em favor do idoso. É muito comum o idoso cair em golpe do empréstimo

consignado.

Já vi vários tipos de golpe. Contarei um caso aqui muito rapidamente. Uma idosa

nos procurou uma vez dizendo que havia recebido a ligação de um agente de um

banco, que alegou que o banco havia feito um empréstimo erroneamente e havia

caído R$4.500,00 na conta dela. Ele disse que ela poderia verificar e que ela deveria

procurá-lo para devolver os R$4.500,00. Ela entrou na conta e, de fato, estavam lá os

R$4.500,00. Ela procurou o agente, sacou o dinheiro e devolveu a ele. O que era

isso,  no fim das contas? Esse agente  fez um empréstimo em nome da idosa.  O

banco,  de  fato,  emprestou dinheiro para  a idosa e,  no  mês seguinte,  começou a

chegar no pagamento dela o desconto das parcelas do banco. Essa idosa me disse:

“Se o empréstimo foi errado, quero cancelá-lo”. Eu disse: “Tudo bem, a senhora pode

cancelar, mas o banco pedirá os R$4.500,00 de volta.” E ela já havia passado o valor

para esse suposto agente.

Precisamos tomar muito cuidado com empréstimo consignado. Vou até falar sobre

algumas orientações que sempre passamos para quem nos procura na defensoria.

Orientações financeiras a serem passadas para o idoso: se houver qualquer dúvida

ou qualquer dificuldade sobre o contrato, procure a defensoria antes para se orientar,

para que o defensor veja se o contrato está adequado, se não há juros abusivos, se o

contrato preenche o que deve preencher. Antes de assiná-lo, faça isso, para que não

seja surpreendido depois. Jamais assine um documento incompleto - isso é básico,

não se pode fazer isso -; evite fazer empréstimo consignado fora da sede do banco;

não faça empréstimo consignado nas financeiras; procure o agente do banco, dentro

da agência; não entregue o cartão a terceiros, e esse terceiro aqui engloba também

os parentes;  não anote a  senha do cartão no cartão -  isso é muito comum. São

orientações  que  sempre  passamos  no  dia  a  dia  da  defensoria,  para  evitar  essa

violência financeira.

Violência psicológica, que também é muito comum: discriminar, desprezar o idoso,

xingar, ameaçar. Mais uma vez, o idoso deve comunicar os fatos às autoridades, para

que sejam tomadas as medidas criminais cabíveis, e também à defensoria, se achar

que deve, para que se tomem as medidas cíveis cabíveis. Pode caber uma ação de
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indenização contra o agressor. A defensoria também pode chamar o agressor para

prestar esclarecimentos, dar orientações e, caso isso continue acontecendo, tomar as

devidas medidas.

Violência  comunitária,  que  não  foi  abordada  aqui  até  agora,  mas  que  é  muito

comum também. É a violência da sociedade e da comunidade contra o idoso.

O que é isso? Desrespeito ao idoso por parte da sociedade: estacionar em vaga

reservada para o idoso, não respeitar o atendimento prioritário ao idoso. Quanto ao

atendimento, é sempre muito bom falarmos que atendimento prioritário não é caixa

prioritário.  Isso não é atendimento prioritário,  por uma razão muito simples:  se no

banco  há  um  caixa  prioritário,  mas  chegam,  ao  mesmo tempo,  10  idosos,  esse

atendimento deixa de ser prioritário. Então atendimento prioritário em banco deve ser

por  meio  de  senha prioritária:  se chegar  um  idoso,  ele  deve  receber  uma senha

prioritária e, no primeiro caixa que vagar, ele tem de ser atendido. Isso é atendimento

prioritário.

Não respeitar assento prioritário reservado em ônibus, não fornecimento de passe

livre para o idoso, tudo isso é violência da sociedade contra o idoso. Esses tipos de

violência muitas vezes não entram nas estatísticas. A última que também é muito

importante: o maior  agressor  contra o idoso atualmente é o Estado.  Esse tipo de

violência também não entra na estatística. A Assembleia Legislativa exerce um papel

fundamental, como Poder Legislativo, de fiscalizar as ações do Poder Executivo; e,

nesse caso especificamente, em relação ao idoso.

Violência  praticada diariamente  por  parte  do  Estado:  falta  de  acessibilidade  em

prédios públicos. Isso é extremamente comum, apesar de haver uma previsão em lei

de que deve ser adotada, nos prédios públicos, a acessibilidade plena ao idoso, à

pessoa com deficiência,  à  pessoa com mobilidade  reduzida.  Mas  isso  ainda não

acontece.

Más condições e falta de vagas nas ILPIs públicas. Como já foi falado aqui, a ideia

é diminuir  as  vagas  nas ILPIs.  Isso tem a sua razão de ser,  o  idoso tem de ser

prioritariamente cuidado e precisa de um convívio familiar. Há casos em que o idoso

não  tem  convívio  familiar,  não  tem  vínculo  familiar,  logo  precisa  das  ILPIs,  mas

sabemos que faltam vagas nas ILPIs públicas.
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Nós, na defensoria, muitas vezes somos obrigados a ajuizar uma ação para que o

poder público disponibilize essas vagas. Muitas vezes o Poder Judiciário determina

abertura da vaga, mas mesmo assim o poder público não cumpre. Foi dito que um

dos crimes previstos, no Estatuto do Idoso, é negar cumprimento à ordem judicial que

favorece o idoso. Isso vem acontecendo no município. A defensoria mesmo promove

ações para disponibilização de vagas; saem decisões favoráveis, mas muitas vezes o

poder público não as cumpre. É muito bom poder falar aqui, ter essa oportunidade na

Casa Legislativa, que tem a função de fiscalizar, porque isso, de fato, ainda acontece.

Outra  questão que também é importante  ser  falada é  que o  Estatuto  do  Idoso

coloca dois entes como responsáveis pelos idosos: a família e o poder público. Ou

seja, no caso da falta da família, quando o idoso não tem o vínculo familiar, ele deve

procurar  as  autoridades públicas  para que o Estado seja responsável  pelos  seus

cuidados.  Então  é  o  que  estamos  dizendo  aqui:  vagas  em  ILPIs,  disponibilizar

cuidador de idoso, fornecimento de remédios, de tratamentos médicos, de cirurgia.

Isso tudo deve ser buscado pelo idoso, em face do Estado.

Esse título está errado. Quando isso acontece, quando o poder público não cumpre

o seu dever legal, o que deve ser feito? Lavrar boletim de ocorrência, possibilidade de

responsabilização  cível  do  agressor  particular  ou  público,  possibilidade  de

ajuizamento de ações individuais ou coletivas, em face do Estado, pela defensoria e

pelo Ministério Público, para que o poder público cumpra o que está estabelecido no

Estatuto do Idoso. Ou seja, se procurou um tratamento de saúde, mas não conseguiu,

procure a defensoria para que seja ajuizada uma ação contra o Estado; se procurou

uma vaga na ILPI, mas não conseguiu, procure o poder público, a defensoria, para

que seja ajuizada uma ação contra o Estado e este seja responsabilizado por isso.

Sempre  digo  que  mudamos  o  País  por  meio  de  mobilização,  então  cada  um,

quando  tiver  o  próprio  direito  desrespeitado,  deve  procurar  os  poderes  e  as

autoridades para que isso não passe em branco.

Para  finalizar,  sempre  gosto  de  falar  o  que  é  defensoria  pública,  pois  é  uma

instituição nova e as pessoas não a conhecem tanto. A defensoria pública existe, com

previsão na Constituição, para defender judicialmente ou extrajudicialmente a pessoa

que  não  tem condição  de  pagar  um  advogado.  Qualquer  pessoa  que  não  tenha
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condições de pagar um advogado e tenha seus direitos desrespeitados deve procurar

a defensoria pública. Em Belo Horizonte foi criada uma defensoria especializada na

defesa do idoso e da pessoa com deficiência, em que atuo.

Procurem a defensoria pública, o endereço e o telefone estão aqui. Denunciem o

que está acontecendo, se você é idoso ou se tem conhecimento de algo acontecendo

contra um idoso. Coloquei aqui os vários telefones para denúncias, mas isso já foi

dito e consta no material que receberam.

Para finalizar,  quero deixar  duas  sugestões para que sejam pautadas,  pois  são

temas que ajudariam muito na questão do idoso. O Estatuto do Idoso prevê a criação

de uma vara judicial específica para o idoso, mas o Tribunal de Justiça de Minas

ainda não criou essa vara. Isso é de suma importância, pois centraliza as decisões,

no que se refere ao direito do idoso, em um único juiz. Essa medida vai facilitar muito

a defesa das pessoas idosas. Fica essa sugestão para que a Assembleia faça essa

intermediação junto ao Poder Judiciário. Vamos tentar criar essa vara do idoso.

Outra sugestão, agora junto ao Poder Executivo, já foi levada por mim à Sedese,

para centralizarmos os órgãos de defesa do idoso em uma única estrutura física, em

um  único  prédio,  como acontece  atualmente  com  a  defesa  da  mulher  vítima  de

violência. Neste caso, a delegacia, a defensoria e a promotoria ficam no mesmo lugar.

Se fizéssemos isso na área do idoso, facilitaria muito. O idoso procuraria seus direitos

em um mesmo prédio. Ele poderia procurar a defensoria, a delegacia e a promotoria

especializada na sua defesa.  Para trabalharmos nesse sentido,  deixo  essas duas

sugestões. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite. A defensoria

está à disposição para ajudar no que for preciso.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente -  Agradecemos ao ilustre expositor  Dr.  Estêvão Machado, defensor

público, que trouxe importantes sugestões para esta comissão e para nós, como a

luta e o trabalho. Quero ainda lembrar, Dr. Estêvão, que outros casos de violência que

estão  acontecendo  no  Estado  de  Minas  Gerais  são  os  de  associações  que

representam o idoso e que se prestam a enviar cartinhas que prometem a revisão de

aposentadorias, fazendo promessa de que a aposentadoria vai ser acrescida. Isso

está  acontecendo  em  Belo  Horizonte.  Temos  de  descobrir  e  denunciar  essas
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associações.

E há também o caso dos planos de saúde, que é outro problema. Muitas vezes,

com o interesse de vender esses planos, fazem ofertas, e o idoso é induzido a fazer

compromissos que depois não pode cumprir, não pode continuar pagando. O senhor

mencionou  as  más  condições  das  instituições  de  longa  permanência;  isso  foi

detectado também nas audiências públicas que fizemos no interior.

Encontramos idosos em diversas situações: os que realmente precisam do cuidado,

os que são deficientes físicos ou deficientes mentais e estão nas instituições de longa

permanência, que estão superlotadas. São situações em que cabe a nós cobrar a

atuação do Estado. Há uma defesa da tese de se acabar com essas instituições, e

elas não acabam. Elas podem ser diminuídas e filtradas, mas nunca acabarão. Então

é  preciso  dar  condições  para  que  esses  idosos  que  não têm nenhuma estrutura

familiar  sejam acolhidos, com qualidade e dignidade. Concordo plenamente com o

senhor.

Com a palavra, o Maj. PM Cleverson Natal de Oliveira, para sua exposição sobre o

tema “Crimes contra idosos”.

Palavras do Major PM Cleverson Natal de Oliveira

Boa tarde a todos e a todas. Neste horário é complicado falar,  mas tentaremos

abordar  um tema de grande importância para todos os  senhores e senhoras que

estão  neste  Plenário.  Quero  agradecer  a  esta  Casa,  na  pessoa  da  Exma.  Sra.

Deputada Rosângela Reis, o convite feito ao Exmo. Sr. Cel. Sant'Ana, comandante-

geral, para falarmos sobre delitos praticados contra idosos.

Antes  de  iniciar  minha  fala,  queria  fazer  um  preâmbulo  e  lembrar  a  todos  os

senhores e senhoras o que são direitos humanos, que todos nós, cidadãos e cidadãs,

brasileiros  e  mineiros,  esquecemos.  Como diz  João  Baptista  Herkenhoff  em  sua

Teologia dos direitos humanos, direitos humanos são direitos fundamentais inerentes

a todo ser humano, pelo simples fato de sermos seres humanos. Ou seja, são direitos

de todos nós. Ele vai além e fala que esses direitos não são uma concessão, devem

ser  garantidos  por  todos,  e  não  violados  como  estão  sendo  agora.  Os  direitos

fundamentais, como disseram Herkenhoff e Comparato, estão esquecidos nas leis, e

essas leis têm de ser cumpridas, pois lá estão garantidos todos os nossos direitos,
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especialmente  dos  senhores  idosos,  como no  dia  de  hoje,  Dia  Internacional  dos

Idosos, ou Dia Mundial dos Idosos, ou Dia do Estatuto do Idoso.

O  pessoal  acha  estranho  vir  um  major  da  Polícia  Militar  falar  sobre  direitos

humanos, mas esta é a nova polícia,  é a visão moderna da Polícia Militar,  que é

justamente  a  missão  nobre  de  garantir,  proteger,  defender  e  promover  todos  os

direitos humanos de todo cidadão, brasileiro e mineiro. Um poder que nos foi dado

por vocês, sociedade mineira, que está inscrito nas leis e que temos de garantir. Se

há algum policial fazendo diferente, ele está descumprindo tudo que está escrito nas

nossas leis.

Dando  sequência,  gostaria  de  lembrar  a  Declaração  universal  dos  direitos

humanos, o principal documento de direitos humanos do mundo, que fala que todos

são iguais em direitos e em dignidade. Não é para mim, Maj. Natal; não é para você;

é para todos, e especialmente os idosos. Como dito aqui hoje, dois estatutos têm

prioridade absoluta, o ECA e o Estatuto do Idoso. Isso é porque o idoso será criança

novamente? Não, é porque a estes tem de se dar preferência de atendimento; a eles

e a crianças e adolescentes. Então a nobre missão nossa é garantir esses direitos a

todos os senhores idosos.

A violência é um fator de preocupação dos diversos ramos da sociedade e requer

uma atuação especializada por parte da PMMG. É por isso que estamos aqui falando

e mostraremos aos senhores um serviço que está sendo implantado e planejado para

justamente atender não só a criança e o adolescente, mas também o idoso. Falo

novamente que não é porque o idoso é criança, mas porque a lei  prevê que eles

tenham absoluta prioridade. Então a Polícia Militar tem de dar absoluta prioridade ao

atendimento a essas pessoas.

O programa Polícia para a Cidadania tem uma diretriz escrita do comando para ser

cumprida. Esse programa está inscrito em um programa maior do governo, que é o

Gestão para a Cidadania, e vem para colocar nossos policiais militares junto a todos

os senhores, nas localidades onde moram, justamente para buscar os problemas que

os senhores possuem, os delitos que estão sendo cometidos contra os senhores,

principalmente os idosos.

Esse é o programa que a Polícia Militar implantou. Além disso, ela está criando um
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serviço  justamente  para  atender  os  idosos.  Por  quê?  Esse  programa  foi  criado

porque, como foi dito aqui, os delitos praticados contra idosos - mostraremos alguns

dados de atendimento da Polícia Militar - estão ocorrendo praticamente dentro das

residências, descumprindo-se dois artigos simples do Estatuto do Idoso: arts. 3º e 4º,

§  1º.  De  acordo  com  esses  artigos,  é  obrigação  da  família,  da  sociedade,  da

comunidade  e  do  poder  público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  os  direitos

fundamentais  de  todo  idoso.  Então  não  é  porque  quero  ou  se  eu  quiser.  Isso  é

obrigação. O art.  4º,  §  1º,  prevê como dever  de todos zelar  pela garantia desses

direitos.

O Comando da Polícia Militar, visando focalizar essa questão em relação a esses

problemas que têm ocorrido na família, resolveu implantar, dentro do programa de

polícia  para  a  cidadania,  o  serviço  chamado Grupo Especial  para  Atendimento  à

Criança, ao Adolescente e ao Idoso - Geacar -, justamente para fazer cumprir o que

está escrito nos estatutos, que colocam como prioridade absoluta esses cidadãos,

esses seres humanos.

Aqui  está  a  nobre  missão dentro desse programa da Polícia Militar.  Aqui  estão

alguns serviços,  porque hoje muitos  delitos  estão ocorrendo nas residências,  e  a

violência doméstica se dá não só contra a mulher, mas também contra a criança e o

adolescente,  especialmente  contra  o  idoso.  Vejamos:  proteção  à  criança,  ao

adolescente e ao idoso;  prevenção contra o uso de drogas,  um mal que está na

sociedade e,  muitas  vezes,  leva  à  violação dos  direitos  do  idoso;  e  a  prevenção

contra a violência escolar.

Diante disso, é muito importante a gestão em rede, porque, senhores, só a Polícia

Militar não conseguirá coibir e garantir esse direito a todos os senhores. É preciso

haver,  sim,  um trabalho  em  rede,  que certamente  nos ajudará  a  minimizar  -  não

eliminar - esses danos causados aos idosos e às idosas.

Cenário motivador do programa Polícia e Família. O legislador brasileiro atribui à

família o status de estrutura-base sobre a qual se assenta a sociedade. Esse é mais

um  motivo  para  trabalharmos,  na  Polícia  Militar,  dentro  dessa  família,  a  fim  de

tentarmos minimizar esses problemas que têm acontecido.

O fortalecimento dos laços familiares possibilita a coesão e a estabilidade social,
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menor propensão à violência, à desordem e à criminalidade. A Polícia Militar de Minas

Gerais propõe a construção de uma política pública com intervenção e proximidade

social, atuando não só com foco no infrator, como antes era visto. O policial militar só

via o infrator;  esquecia-se da vítima. A Polícia Militar  tem de dar maior atenção à

vítima, que já tem seu direito violado, para justamente minimizar o delito  e, antes

disso, preveni-lo.

O objetivo, então, desse serviço é justamente regular a atuação dos integrantes da

Polícia Militar, com o fim de atuar no âmbito da família por meio de ações de polícia

de proximidade, como agentes de transformação e fortalecimento da coesão social

para o aumento do capital social no Estado de Minas Gerais. Foi sobre isso que o Dr.

Kalache falou hoje, pela manhã, ou seja, sobre o aumento do capital social. Todas as

pessoas como protetoras dos direitos dos idosos.

Para terminar esta fala, quero mostrar alguns dados relativos à atuação da Polícia

Militar  em  delitos  contra  idosos,  nos  quais  acredito  que  os  senhores  estão

interessados. Hoje a Polícia Militar, com a criação desse programa - e até antes dele

-, tem em todos os seus cursos de formação uma disciplina que trata da proteção dos

idosos, seja ele vítima ou autor. Sabemos também que há idosos que são autores de

delitos. Então, treinamos os nossos policiais militares com a finalidade de fazê-los

tratarem com respeito todos os idosos, tanto vítimas quanto autores de um delito.

Vamos demonstrar alguns dados de extrema importância referentes à pratica de

delitos contra idosos. Não colocamos aqui todos os delitos, apenas alguns: furto, que

está em primeiro lugar, 14.166 em 2012, 11.339 até agosto de 2013, 54,82% dos

delitos; estelionato, 2.479 em 2012, 1.863 até agosto de 2013; ameaça, 4.636 em

2012, 3.586 em 2013; lesão corporal, 1.877 em 2012, 1.454 até agosto de 2013. Há

ainda os delitos de extorsão, de abandono de incapaz e exposição a perigo, privação

de comida e de cuidado do idoso, consumado - o cuidador do idoso comete delitos

contra ele - e vários outros citados.

É importante demonstrar os dados referentes à relação entre vítima e autor: 13.639

sem relacionamento - esse dado tem de ser mais bem trabalhado pelos policiais que

lidam com a estatística,  porque não quer  dizer  que não há familiares  envolvidos.

Muitas vezes há, sim, mas, em virtude de a ocorrência não ter marcado o vínculo com
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o  idoso,  foi  registrada  como  sem  relacionamento.  O  número  de  familiares  que

praticou delito contra o idoso vai aparecer nesses dados. Pais, responsável legal pelo

idoso,  2.078,  está  em  segundo  lugar.  Amigos,  vizinhos,  filhos,  enteados,  avós,

bisavós,  tataravós,  cônjuge,  companheiro,  enfim,  várias  pessoas  que  possuem

vínculos  familiares  com  idosos  têm  cometido  delitos  contra  eles.  Os  que  têm,

segundo o Estatuto do Idoso, obrigação de assegurar os direitos fundamentais dos

idosos estão violando a obrigação.

Com essa estatística, o comando da Polícia Militar, como disse anteriormente, se

viu obrigado a criar um grupo para trabalhar a questão dos delitos praticados contra

idosos nas residências destes.

Locais da prática de delitos: em casa, 1.725 em 2013; em via de acesso público,

1.281.  Portanto,  depois  do  preenchimento  opcional  do  policial  militar,  ficou

demonstrado que o maior índice de prática de delitos contra os idosos é na casa

deles. Existem outros locais, como bancos, casa de câmbio, sítios, fazendas etc.

Como vocês sabem, a Polícia Militar  está nos 853 municípios de Minas Gerais.

Relacionamos os principais, onde ocorrem os maiores índices de violação dos direitos

dos idosos: Belo Horizonte está em primeiro lugar, 6.772 em 2012, 5.145 até agosto

de 2013; depois vem Juiz de Fora, 1.577 em 2012, 1.232 em 2013; Uberlândia, 1.142

em  2012,  939  em  2013;  seguidos  por  Contagem,  Uberaba,  Montes  Claros,

Governador Valadares, Sete Lagoas, Divinópolis, Patos de Minas e outros.

No geoprocessamento  da  Polícia  Militar,  mostramos  Belo  Horizonte,  Contagem,

Juiz  de  Fora,  Governador  Valadares,  Divinópolis,  Uberaba,  Uberlândia,  Patos  de

Minas, Sete Lagoas e Montes Claros. Com base nisso, podemos criar  e implantar

políticas  públicas para minimizar  ou diminuir  os  delitos praticados contra idosos e

idosas.  Como demonstrado nos  slides anteriores pela Polícia Militar,  foram 36 mil

ocorrências contra idosos em 2012 e 28.900 em 2013. Delitos praticados por idosos:

2.213 em 2012 e 1.835 em 2013. Então a prática de delitos cometida por idosos é

infinitamente menor que a violência que sofrem.

Nesse  sentido,  quero  apenas  agradecer  a  paciência  e  encerrar  minha  fala

mostrando aos senhores a nova missão da instituição Polícia Militar, que é justamente

promover a segurança pública por intermédio do policiamento ostensivo, com respeito
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aos  direitos  humanos  e  participação  social,  ou  seja,  participação  de  todos  os

senhores em Minas Gerais. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A  presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor,  Major  Cleverson.  Quero

parabenizá-lo  pela  exposição,  atuação  e  apresentação  desses  dados  que  são

importantes para que a Assembleia Legislativa faça um estudo sobre eles. Com a

palavra, a Sra. Margaret de Freitas Assis Rocha.

Palavras da Sra. Margaret Freitas Assis Rocha

Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa da deputada Rosângela, cumprimento os

componentes da Mesa. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui representando

a Polícia Civil e falando para vocês, queridos idosos.

É ruim falar por último, porque todos passaram pelo tema e alguma coisa, aliás,

muitas coisas já foram ditas. Então acho que sobrou pouca coisa para falar. Prometo

que  não  vou  cansá-los.  Minha  fala  será  breve,  pelo  menos  acho  que  sim,  pois,

quando pego o microfone, costumo falar um pouco mais. Quando vejo esse símbolo

aí, o da Polícia Civil, empolgo-me muito, porque sou delegada há muito tempo, tenho

19 anos de profissão. Amo ser delegada de polícia, luto pela minha classe e falo isso

com muita honra.

Há 3 anos, abracei também a causa do idoso, pois antes trabalhava somente com a

causa da mulher. Hoje sou chefe. Falo “sou”, porque realmente sou e não estou. Sou

chefe da Divisão Especializada ao Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com

Deficiência e também do Núcleo de Atendimento e Cidadania à População LGBT, um

núcleo  voltado  para  o  atendimento  humanizado  dessa  população.  Agora  vamos

receber também o Navicrin, que é um núcleo que se especializará no atendimento

aos  crimes  raciais  e  de  intolerância.  Então a  abrangência  das minorias  sociais  é

grande.

Quando vejo o símbolo da Polícia Civil,  lembro muito da frase de Olga Prestes,

porque é meu trabalho, faço-o com muita dedicação e ao encontro da frase dela:

“Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo”. Isso é o que faço todos os dias.

Fazendo isso todo dia, faço com que as pessoas que estão ao meu lado também o

façam  todos  os  dias,  principalmente  para  vocês,  queridos  idosos.  Ainda  num
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preâmbulo,  queria  contar-lhes  uma  historinha.  Domingo,  estava  no  shopping

DiamondMall, aqui perto, com minha filha. Sempre, ou melhor, muitas vezes, via uma

senhora  de  idade  lá  no  shopping sentada  sozinha  numa  cadeira.  Então  o  que

aconteceu  nesse  domingo?  Estava  esperando  minha  filha  que  tinha  ido  ao

supermercado e, por coincidência, sentei-me ao seu lado e comecei a conversar com

ela, pois parecia triste. Conversamos por um bom tempo, uns 10 minutos. Contou da

sua vida, que tinha quatro filhos e morava sozinha. Então perguntei-lhe: “Por que a

senhora vem aqui todos os dias?”- ela vai lá todos os dias - e ela me disse: “É porque

fico sozinha em casa e não tenho para onde ir”.

Então,  é triste.  E o que falta  para os idosos é justamente o respeito,  o amor, o

diálogo na família. Se esses filhos pudessem cuidar mais do idoso... Penso na minha

mãe, que faleceu há um ano e meio, e cada dia um filho cuidava dela. Com certeza,

hoje  ela  estaria  aqui  comigo,  porque  eu  sempre  a  levava  a  minhas  palestras,

inaugurações, e ela tinha muito orgulho de mim.

Isso foi apenas um treinamento para vocês acordarem. Passarei as transparências

rapidamente e, se faltar alguma coisa, vocês poderão perguntar depois. Existe, em

Belo Horizonte, uma delegacia especializada de atendimento ao idoso e à pessoa

com  deficiência,  cuja  titular  é  a  Dra.  Danúbia,  que  está  de  férias,  por  isso  vim

substituí-la. E comentando a fala do defensor, também acho muito interessante haver

um local somente para cuidar das causas do idoso, porque ele tem prioridade. Seria

interessante haver a delegacia, a defensoria, o Ministério Público e o Poder Judiciário

juntos. Vamos caminhando para isso. Com relação à mulher,  também só existe o

plantão da delegacia de mulheres ou a defensoria, que funciona no 2º andar. Nem

Ministério Público, nem o Poder Judiciário estão presentes. A delegacia funciona 24

horas.

Vim  para  falar  sobre  a  violência  contra  os  idosos.  É  obrigação  da  família,  da

comunidade,  da  sociedade e do poder  público  assegurar  ao  idoso,  com absoluta

prioridade,  a efetivação do direito  à vida,  à  saúde,  à alimentação,  à educação,  à

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao

respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso já foi visto e falado várias vezes.

É dever de todos nós, sociedade e Estado, cuidar dos nossos idosos.
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Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será

punido  na  forma  da  lei.  Já  foi  bem  exposto  todo  tipo  de  delito  que  deve  ser

denunciado.  O  silêncio  deve  ser  rompido,  mas  às  vezes  isso  é  duro,  porque  o

agressor muitas vezes é a pessoa que está ao seu lado, um ente da família. Mas

deve haver o rompimento do silêncio.

O perfil do agressor: o perpetrador da violência dentro do seio familiar é, com maior

frequência,  o  filho  homem,  seguido  de  noras,  genros  e  esposos.  Característica

notável é o fato de os filhos serem dependentes financeiramente dos pais idosos.

Muitas  vezes  o  idoso é que arca  com todas  as despesas da família,  e  os  netos

moram juntos. Ou, inversamente, os idosos dependem da família ou dos filhos. Na

maioria do casos,  constata-se abuso de álcool  e drogas, ambiente familiar  pouco

comunicativo e afetivo e histórico de agressividade nas relações com seus familiares.

É como foi falado: a vítima permeou violência dentro da família, e isso vai acontecer

ao inverso. Observa-se, em algumas famílias, história pregressa de violência na qual

o  idoso  mantinha  uma personalidade  dominadora  e  controladora  sobre  os  filhos,

tornando-se  tendência  a  inversão  dessas  posições  quando  o  pai  ou  a  mãe

envelhecem e se tornam dependentes. É quando o filho fala que não vai cuidar do pai

ou da mãe, porque sempre o maltrataram.

O que a delegacia pode fazer nesse caso? Vocês têm uma mediação de conflitos.

Também temos na delegacia o Mediar. Chamamos à responsabilização moral esses

filhos. Além disso, podem ser responsabilizados criminalmente.

Perfil da vítima: percebe-se que ocorre uma coincidência de fatores de risco nos

perfis  de  agressor  e  de  vítima.  As  proposições  anteriormente  expostas  para  os

agressores são igualmente consideradas para as vítimas. Quanto ao perfil da vítima,

há predominância do sexo feminino, idade de 65 anos ou mais, viúvas, dependentes

física ou emocionalmente, com residência junto aos familiares, histórico familiar de

violência, alcoolismo e distúrbios psiquiátricos e com doenças crônicas.

É importante enfatizar o perfil de indivíduos solitários, que não buscam ajuda de um

suporte social na ocorrência de violência. Sempre existe aquele idoso que é sozinho,

que não busca ajuda porque não quer. Cabe a nós ajudá-lo, fazendo com que ele vá
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para uma instituição. Temos vários órgãos que não só trabalham a violência, mas

também dão suporte aos idosos.

Há o medo de represália do agressor e da quebra dos laços familiares, o que foi

muito falado aqui, e da perda de autonomia e do local onde reside, já que a maioria

vive  com o  agressor.  Isso  faz  com que  a  vítima não  procure  medidas  legais  ou

suporte social, pactuando com o agressor na manutenção da violência.

Já trabalhei na delegacia de plantão. Vários casos aportavam lá de filho agredindo

a mãe. Isso no caso de lesão corporal, antes da decisão do Supremo Tribunal em que

a lesão corporal dependia da manifestação da vontade da vítima. A ocorrência da

Polícia Militar aportava na delegacia de plantão. Qual era a função do delegado de

polícia?  Questionar  a vítima.  Ele  perguntava o  que aconteceu e  qual  providência

queria com relação ao agressor, seu filho. A vítima respondia: “Eu não quero que ele

seja  preso.  Não  quero  que  seja  feito  nada  com  ele”.  O  agressor  voltava  com  o

agredido para dentro da família. Esse é um problema muito sério. Há pactuação com

o agressor na manutenção da violência.

Já falaram sobre os principais locais de maus-tratos. O principal é o seio familiar.

Também ocorre em instituições de longa permanência. Temos muitas denúncias do

181 com relação a esses locais de longa permanência. A denúncia chega à delegacia.

A delegada titular expede uma ordem de serviço aos investigadores para que eles se

dirijam àquela casa e verifiquem realmente se há essa violência. Eles verificam se a

denúncia é verídica ou não. Às vezes um funcionário, que fica insatisfeito porque foi

demitido da casa de longa permanência, faz uma denúncia, que é inverídica. Muitas

vezes a casa se mantém legal, atende a todos os requisitos legais para se manter,

mas é denunciada por uma pessoa demitida. Cabe à polícia judiciária checar essa

denúncia.

Do ponto  de  vista  do  idoso,  a  instituição de longa  permanência,  da qual  estou

falando agora, é considerada um lugar ameaçador, considerando-se as numerosas

denúncias de maus-tratos. Então, como já disse, a delegada vai expedir uma ordem

de serviço para que os policiais se dirijam ao local e investiguem a denúncia. Muitas

vezes,  fazemos  operações  para  verificar  todas  as  denúncias  em  um mesmo dia,

conjuntamente.  Fazemos  uma  operação  padrão  diversas  vezes  ao  ano.  Nesse
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ambiente, que deveria representar apoio ao idoso e a seu familiar, podem ocorrer

atos ou omissões na forma de violência física, sexual, humilhações e desumanização,

levando ao agravamento do quadro de saúde física e mental.

Diversos indícios caracterizam maus-tratos nas instituições de longa permanência,

como  cuidados  insuficientes,  falta  de  higiene,  qualidade  de  vida  precária,  pouca

privacidade, condições de trabalho ruins, configuradas no esgotamento da equipe de

enfermagem e dos cuidadores e no uso de medicamentos sedativos, desnutrição,

desidratação, tortura, contenção, manutenção em cárcere, suicídio e assassinato. Por

isso é importante a denúncia. Portanto, se vocês souberem de alguma casa de longa

permanência que pratica qualquer um desses atos, devem, sim, denunciar. Se não

quiserem aparecer, ir à delegacia, denunciem, mesmo sendo pelo 181. A denúncia

chegará até a delegacia e será investigada.

Não vou comentar os aspectos mais relevantes do estatuto, porque isso já foi falado

pelos  palestrantes  que me antecederam, e o tempo já se excedeu.  Vocês devem

estar cansados. Quero apenas reforçar que todo o cidadão tem o dever de comunicar

às autoridades competentes qualquer forma de violação à lei, ao Estatuto do Idoso,

que está fazendo 10 anos, que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

É  obrigação  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  assegurar  ao  idoso,  com

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos previstos no Estatuto do Idoso.

É ruim falar por último, pois já falaram tudo. Há várias formas de cometer agressão

contra  a  pessoa  idosa  -  agressão  física,  financeira,  psicológica,  sexual,  valendo

acrescentar a negligência e o abandono como mais um item de abuso em relação aos

idosos.  Desse  modo,  elencam-se  e  definem-se  maus-tratos  e  violência  como

violência física e financeira.

Quero destacar o abuso financeiro, que é um dos delitos que mais ocorrem, além

das  ameaças e  dos  maus-tratos.  É  muito  praticado no  meio  familiar,  em  que os

parentes e os cuidadores do idoso se apropriam da poupança ou do rendimento do

idoso para consumo próprio, enquanto o idoso não utiliza seu benefício material como

de direito. Isso realmente ocorre. Diariamente recebemos denúncias desses casos. O

que  dificulta  a  denúncia  para  o  idoso?  A dificuldade  está  na  pessoa  que  abusa

financeiramente dele,  que é o seu cuidador:  o filho,  a filha,  a nora,  o neto.  Essa
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pessoa se utiliza do dinheiro para outros fins, e o idoso fica sem ele, sem remédio,

sem o mínimo necessário para ter uma velhice com qualidade.

De modo geral, o abandono acontece muito. Os filhos não querem mais saber do

idoso  e  acabam  por  abandoná-lo.  Essa  violência  é  parecida  com  a  negligência,

porém, resulta na ausência de ajuda e socorro ao idoso por parte do seu familiar, que

deveria cuidar dele e protegê-lo.

A violência psicológica é praticada por meio de humilhação, insulto,  chantagem,

agressões  verbais  ou  gestuais,  que  provocam  no  idoso  sentimento  de  raiva,  de

desvalorização,  choro  ou até  medo.  Tudo isso  causa problemas  de saúde,  como

depressão,  sendo  necessário  o  uso  de  remédios.  A  qualidade  de  vida  fica

comprometida.  Eles  trabalharam  a  vida  inteira  para  depois  terem  seus  direitos

básicos negados. Infelizmente, também ocorre violência sexual ou abuso sexual. Os

crimes praticados contra os idosos já foram muito bem explicados pela promotora.

O  estatuto  só  transformará  a  realidade  vivida  pelo  idoso  quando  houver  a

participação de todos os segmentos da sociedade. Deve-se repensar e valorizar a

importância,  bem como o aproveitamento da  pessoa idosa na vida social,  com o

intuito de desenvolvimento e de garantia do pleno exercício da cidadania. O Estado

contribui com esse processo quando impõe certas normas de conduta à sociedade

em relação às pessoas de melhor idade. Compete à família, à sociedade e ao Estado

amparar e proteger a pessoa idosa, assegurando o seu bem-estar, a sua participação

na  comunidade,  defendendo  a  sua  dignidade,  preservando  o  seu  direito  à  vida,

prevenindo e punindo os crimes contra ela praticados.

Agradeço a atenção de todos e a oportunidade por estar aqui falando para vocês,

queridos  idosos  e  idosas.  A  delegacia  tem  endereço  no  Facebook:  Delegacia

Especializada  de  Atendimento  à  Pessoa  Idosa.  Vocês podem  acessá-lo,  fazer

denúncias e receber informações. É muito importante interagir, já que vocês gostam

de  informática,  não  é?  Verificamos  o  Facebook todos  os  dias.  O  endereço  da

delegacia é: Avenida Augusto de Lima, 1.845. Convido todos a conhecê-la. Também

precisamos  de  ajuda,  viu  deputada?  Vamos  nos  despedir  lendo  uma  poesia:  “A

velhice pede desculpas. Tão velho estou como árvore no inverno/ vulcão sufocado,

pássaro sonolento./ Tão velho estou, de pálpebras baixas./ Acostumado apenas ao
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som das músicas/ à forma das letras./ Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético/

dos provisórios dias do mundo:/ mas há um sol eterno, eterno e branco/ e uma voz

que  não  me  canso,  muito  longe,  de  ouvir./  Desculpai-me  esta  face,  que  se  fez

resignada:/  já  não  é  a  minha,  mas  a  do  tempo,  com  seus  muitos  episódios./

Desculpai-me não ser  bem eu:/  mas um fantasma de tudo./  Recebereis  em mim

muitos mil anos, é certo/ com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras./

Desculpai-me  viver  ainda:/que  os  destroços,  mesmo  os  da  maior  glória/  são  na

verdade só destroços, destroços”. Muito obrigada. Boa noite.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A  presidente  -  Agradecemos  à  ilustre  expositora  Dra.  Margaret,  profissional

abnegada, dedicada à causa do idoso e,  principalmente, à causa da mulher.  Dra.

Margaret, encanta-nos ouvi-la defendendo a causa dos idosos. Está aí uma sugestão

importante, que é acessar o Facebook. Hoje todos estão nessa rede social, podem ter

acesso a como chegar mais perto das autoridades.

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 2 minutos para

fazer sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

A presidente - Temos aqui já várias inscrições feitas. Com a palavra, a Sra. Telma

Lacerda, do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Nova Lima.

A Sra. Telma Lacerda - Gostaria de colocar a seguinte questão. Por exemplo, essas

casas de shows já estão sendo controladas e fechadas, por causa do incômodo da

altura  do  som,  tanto  pelos  bombeiros  quanto  pela  segurança.  No entanto,  esses

grupos que tocam nessas casas de  shows agora estão tocando em garagens, em

ambientes abertos, barezinhos, onde montam área para esse fim. Eles tocam com o

som alto sem olhar no entorno se há idosos acamados ou até mesmo deficientes.

Então, encontramos várias situações de pessoas com 88, 89 anos bem próximos de

lugares assim, e não existe nenhuma legislação que dê ao idoso o direito de dormir
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sossegadamente. Às 2 horas da madrugada o som está alto,  e não adianta falar

porque os órgãos do meio ambiente só verificam a altura do som, que, em certos

casos, está dentro do permitido.

Gostaria de saber se há possibilidade de colocar também em algum artigo, entre o

99 e o 110,  alguma emenda ou algo também relacionado com isso,  para  que os

idosos tenham dignidade. Afinal, eles são pessoas doentes, e alguns têm Alzheimer.

Há como colocar no estatuto alguma emenda?

A presidente - Olha, Telma, o Estatuto do Idoso é uma lei nacional, portanto não

podemos interferir nele, porque aqui estamos no Estado. O que se pode fazer é uma

proposta de lei na Assembleia Legislativa, mas, para isso, tem de ser feito um estudo.

Também pergunto ao Major Cleverson o que tem sido feito mediante as ligações para

a Polícia Militar. Tem dado resultado? Não tem? O que pode se buscar através da

legislação estadual? Esse é o caminho que vejo.

O Sr.  Felipe Willer  de Araújo Abreu Júnior - Se não me engano, existe uma lei

estadual de silêncio sobre decibéis. O meu aconselhamento é que, nesse momento, a

Polícia Militar seja chamada para intervenção. Cabe a ela nesse primeiro momento a

intervenção. Depois o estabelecimento será autuado, podendo até ser fechado. Há

uma série de regras, mas acredito que a primeira coisa a ser feita é o pedido de

ocorrência através da Polícia Militar no momento em que isso estiver acontecendo.

Estou falando por experiência, também tenho um pai idoso. Eram 4 horas da tarde,

havia um som alto dentro do carro no bar ao lado. Chamei a Polícia Militar  e,  na

mesma hora,  eles fizeram a ocorrência. Eles saíram, mas aumentaram o som de

novo.  Liguei  novamente.  Eles  foram  lá  e  fecharam  o  bar,  porque  o  dono  é

responsável pelo estabelecimento.

A Sra. Telma Lacerda - Normalmente o idoso acha que ele está incomodando. E

não é assim, precisamos lutar por ele. Se fizessem a lei ou alguma emenda, seria

uma coisa para o Brasil inteiro.

A presidente - O que foi exposto: já há uma legislação que protege. Vamos fazer um

estudo para ver se há alguma proposta a ser feita.

A Sra. Telma Lacerda - Posso falar sobre as outras perguntas de uma vez? Porque

abordei sobre o EJA também. Então, já falo de uma vez?
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A presidente - Já está repassado aqui para os expositores responderem.

A Sra. Telma Lacerda - Muito obrigada.

A presidente - Obrigada, Telma. Com a palavra, a Sra. Vânia Conceição Ferreira,

representando o Conselho Municipal do Idoso de Contagem. Está aí a Vânia? Sr.

Nélson Geraldo da Silva, da comunidade de Funilândia.

O  Sr.  Nélson  Geraldo  da  Silva  -  Primeiro,  quero  pedir  desculpas  por  não  me

levantar, mas sou deficiente e tenho problemas de locomoção, principalmente para

ficar em pé.

Nós, de Funilândia, nos fizemos presentes. Sou da comunidade de Funilândia. Sou

cidadão  de  meio  humilde,  sou  negro,  deficiente  e  idoso.  Sou  cidadão  brasileiro.

Conheço meus direitos, conheço os preconceitos, porém o abatimento não me toma,

tenho vigor para lutar, por isso estou aqui. Tenho a capacidade de discernir, por isso

estou aqui.

Convido  os  idosos  presentes  a  não  se  intimidarem  e  a  se  expressarem  pela

mudança real.  Divulguem  nossos  direitos,  debatam  e  exijam.  Nem a  lei,  nem os

recursos, nem a vontade política pode mudar a situação do idoso. Nós podemos.

Obrigado a todos os  parlamentares e  profissionais  que se dedicaram aqui  pela

causa. Muito obrigado.

A presidente  -  Agradecemos  ao  Sr.  Nélson  Geraldo  o  posicionamento  firme  e

contundente aqui  exposto.  Parabéns.  Que outros idosos estejam aqui  nesta Casa

participando  e  dando  sua  contribuição,  que  tenhamos  outros,  para  fazermos  um

grande movimento. Tem um ditado que diz que o povo não sabe a força que tem, e

ele tem uma grande força. A classe unida tem condição de romper muitas barreiras,

de avançar, de buscar as melhorias para que haja maiores investimentos na nossa

política pública, nas esferas municipal, estadual e federal. Parabéns, Sr. Nélson.

Com a palavra, a Sra. Claudete Liz de Almeida, aqui representando o Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais.

A Sra. Claudete Liz de Almeida - Não vou me identificar, porque já o fiz.  Quero

parabenizar  o  Estêvão,  da  Promotoria  Pública,  que me disse  muita  coisa  -  e  eu

trabalho com idosos - que eu não sabia.

Dra. Eliane, a senhora falou a nossa língua e muito nos esclareceu sobre doenças e
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direitos que, muitas das vezes, nós, idosos,  não sabemos; por isso, em nome de

todos os presentes, lhe agradecemos. Quero lhe fazer um pedido. Pediria à senhora

que, se possível, acompanhe as ILPIs de Minas Gerais, assim como a senhora e a

sua equipe selecionam os escritos para os prêmios. Sei que será difícil, porque hoje

existem muitas  dessas  casas,  mas,  se  pelo  menos  uma,  em  cada  município,  for

ajudada,  os  idosos  internos  agradeceriam  e  eu  também,  em  nome  dos  idosos.

Obrigada.

A presidente  -  Agradecemos  à  Claudete  Liz  de  Almeida  pela  pergunta  e  pela

sugestão que foi colocada. Agora, passo a palavra, ao Sr.  Hélio Emiliano Moreira,

representando a Associação Batista Bem Viver.

O Sr.  Hélio  Emiliano Moreira -  Sou do Recanto Vida, de Confins. Parabenizo  a

todos os que estão aqui. Este momento é memorável, com a presença dos idosos,

das entidades, das representatividades e desta Casa,  que abriu as  portas para o

idoso. Parabéns a nós todos.

Quando presencio situações de abuso social, constrangimento, violência contra os

idosos, penso em ações de conscientização da sociedade, por meio de intervenções

rápidas em ônibus, nas ruas e em praças, além da distribuição de material educativo.

Devíamos filmar as ações, as situações, as pessoas que estão presentes. Isso dá

muito impacto. E, no ônibus, filmar as pessoas que ficam fingindo que estão dormindo

no lugar do idoso.

Precisamos fazer isso mais vezes. Algumas coisas estão sendo feitas, mas seria

interessante  fazermos  mais  coisas  junto  ao  Ministério  Público,  aos  conselhos,  a

outros atores, a esta Casa e a nós, participantes. É muito importante a presença do

conselho  municipal,  do  estadual,  das  entidades  afins,  do  movimento  de  luta  por

creche, desta Casa, das ONGs e das igrejas. As igrejas... Vamos esquecer a questão

espiritual, remetendo-nos a Madre Tereza, Irmã Dulce, Luther King, Patrice Lumumba,

Nelson  Mandela  -  a  espiritualidade  tem  muito  a  ver  com  a  conscientização  e  o

aspecto pessoal.

Assim sendo, quero deixar alguma coisa para nós: saio daqui acreditando que, de

mãos dadas fraternamente, podemos fazer ainda mais para conscientizar o povo.

Eu,  há pouco tempo, estava assistindo ao discurso do Luther  King, “Eu tive um
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sonho”, e olha como as coisas mudaram: hoje, nos Estados Unidos, há um presidente

negro. Luther King pagou com a vida. Fiz uma oficina, no Isabela Hendrix, com a

Marina Monte, e assisti a um clipe interessante, “Vilarejo” - todos deviam ver esse

clipe  -,  que  nos  remete  a  questões  como  sentimentos  de  ternura,  paz,  perdão,

quietude, afeto, amor, vislumbrando Jesus. É disso que também precisamos: muito

amor no trato com os idosos, muita paz, e que as pessoas se voltem para Jesus e se

amem.

A presidente - Muito bem, Sr. Hélio. Quero agradecer a sua grande participação. É

realmente o amor no coração das pessoas que vai mudar a nossa sociedade e as

famílias. Essa intervenção religiosa tem contribuído muito.

As instituições de longa permanência têm desenvolvido um trabalho belíssimo e

dado uma contribuição importante ao nosso Estado. A duras penas e e em condições

precárias,  elas  têm  dado  uma  contribuição  importante  ao  nosso  Estado.  Não

tenhamos dúvida disso. Concedo a palavra, ao Sr. Juscelino Manso, da Pastoral da

Pessoa Idosa.

O  Sr.  Juscelino  Manso  -  Gostaria  de  falar  sobre  uma  afirmação  feita  pelo  Dr.

Estêvão, quando ele disse que em 2050, teremos 170 idosos para cada 100 jovens.

Estamos no momento de preparar a juventude de hoje para a velhice de amanhã.

Quem sabe a nossa educadora não pensa em inserir o processo de envelhecimento

no currículo escolar. Isso seria muito interessante.

A minha pergunta é para a promotora Janice Aparecida de Souza, que falou sobre a

violência. Em Montes Claros não temos uma delegacia nem uma promotoria do idoso.

Lá os trabalhos andam de maneira muito lenta. Talvez isso contribua de certa forma

para o aumento da violência contra a pessoa idosa. Montes Claros hoje, com 33 mil

idosos,  poderia  ter  uma delegacia  exclusiva  do  idoso bem como uma promotoria

exclusiva do idoso, já que os trabalhos estão acumulados, e muitas vezes as medidas

demoram de 90 a 120 dias, ou até seis meses para serem tomadas.

A presidente - Agradecemos ao Sr. Juscelino Manso pelas sugestões trazidas bem

como pela sua grande participação. Estou anotando a questão do currículo escolar,

para que tenhamos condições de fazer proposições como deputada estadual nesta

Casa Legislativa. Convido a Sra. Letícia Lopes Caetano, representando o Centro de
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Referência de Assistência Social - Cras -, de Tarumirim.

A Sra.  Letícia  Lopes  Caetano  -  Boa  noite.  Minha  pergunta  é  direcionada  ao

representante da saúde, também creio que a Sra. Juanita possa responder. Estamos

enfrentando  um  problema  no  Cras.  Nosso  antigo  grupo  da  terceira  idade,  agora

somos  grupo  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos,  tem  recebido  vários

encaminhamentos da área da saúde, buscando tratamento de saúde. Os médicos

estão  encaminhando  os  nossos  idosos.  Já  recebi  vários  encaminhamentos  da

seguinte  maneira:  “Encaminho  para  a  terceira  idade,  grupo  da  melhor  idade  de

Tarumirim,  para  tratamento”.  Mas  não  estou  recebendo  esses  pacientes.  Sou

fisioterapeuta, e sei que eles estavam encaminhando para fazerem a fisioterapia pelo

SUS.

Como profissional, sei da possibilidade dos grupos operativos de tratamento. Não

posso  falar  pelos  outros  profissionais,  mas  pelos  fisioterapeutas,  eu  posso.  O

fisioterapeuta  tem  capacidade  para  montar  seus  grupos  operativos  e  trabalhar  o

atendimento  em  grupo,  por  patologias,  separadamente,  dando  agilidade  ao

atendimento  no  SUS.  Nosso  grupo  tem  aceitado  as  demandas  provenientes  de

psiquiatras e psicólogos relativos a pessoas que necessitam de convivência para, de

certa forma, receberem o tratamento. O grupo de convivência é voltado para isso.

Gostaria de saber dessa interação, o que poderia ser feito, como uma capacitação ou

um maior esclarecimento sobre isso.

Não sei se na capital acontecem esses casos, mas em Tarumirim está havendo

reincidência com esse problema de pessoas idosas que vão para a saúde procurar

atendimento fisioterapêutico e são encaminhadas para os grupos de convivência. Não

recebem o atendimento lá para receberem aqui. Infelizmente, não podemos aceitar

essa demanda, pois sai do foco do Cras.

A presidente -  Para responder ao questionamento da Letícia, passo a palavra à

Juanita, e depois à Eliana Bandeira.

A Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta - Letícia, você é meu par, por isso pedi para

responder-lhe.  Na  verdade  o  serviço  de  convivência,  independentemente  do

segmento, idoso, criança, jovem, tem que ser constituído na lógica de uma matriz

intersetorial, com os atores afetos àquele segmento. No caso do idoso, entendo que a
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saúde tem de compor  essa matriz  intersetorial  no atendimento, entretanto tem de

compor com ações preventivas, até mesmo com o objetivo de levar informação em

relação  a  questões  de  doenças  afetas  aos  idosos,  para  as  quais  não  temos  a

competência.  Por  exemplo,  num grupo de convivência  que funciona uma vez por

semana,  numa terça-feira é o  médico que vai,  na  outra  terça-feira  é o professor,

alguma coisa nesse sentido. Aí entendo a intersetorialidade.

Entendo também que a assistência tem um papel de articulador maior que qualquer

outra política - saúde, educação. Então, uma sugestão é você se sentar com a rede

do município, também com a referência da saúde no município, e colocar o que está

acontecendo, porque não é uma situação normal. O Cras não trata, e tratamento é

saúde. Como você mesmo disse, trabalhamos a convivência. Falar que essa é uma

situação atípica, que a assistência não tem essa responsabilidade, e como a rede

municipal pode chegar a um consenso com o objetivo de atender melhor o idoso.

Essa sua lógica também do grupo operativo da saúde é muito bacana, e você pode

até contribuir com a saúde. Trabalhar em rede é assim.

Falarei de uma experiência, quando eu estava na gerência de trabalho com idosos

no Sesc.  Muitos  geriatras  e  psiquiatras  encaminhavam um  atestado para  o  Sesc

receber o idoso, porque o centro de convivência do Sesc era um excelente tratamento

para  ele.  Então,  eu  entendia  o  “tratamento”  como  se  naquele  lugar  o  idoso  se

sentisse bem. Aí aceitávamos, até no sentido de melhorar a qualidade de vida dele,

mas tratamento, no lato sensu da palavra, sem chance de fazermos.

Não  sei  se  a  Dra.  Eliana gostaria  de  responder  nesse sentido  e  se você ficou

satisfeita. No âmbito do Estado, isso certamente não é uma diretriz do SUS para os

profissionais. É uma intervenção no próprio município - não é, doutora?

A Sra. Eliana Bandeira -  Perfeito.  Acho que a intersetorialidade é extremamente

importante, mas o tratamento de doença não é nesse local. Realmente é o caso de

esclarecer isso. Às vezes há uma confusão dos centros de referência da saúde e da

assistência  social  ao  idoso.  Aliás,  a  assistência  social  e  a  saúde  estão  muito

grudadas, de mãos dadas. Então, é fantástico que vocês tenham esse trabalho lá,

mas realmente, para o tratamento de doenças, será um tratamento coadjuvante, mas

não é o local para isso. Acho que é o caso de esclarecimento mesmo. Para qualquer
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coisa que precisar, pode entrar em contato, porque podemos dar suporte.

A Sra.  Letícia  Lopes  Caetano  -  Quero  deixar  registrada essa  ideia  dos  grupos

operativos para todos os âmbitos, porque o objetivo, até mesmo além do tratamento

na saúde, é o atendimento primário para evitar as patologias.

A Sra. Eliana Bandeira - Essa ideia é muito boa.

A Sra. Letícia Lopes Caetano - Num município pequeno como Tarumirim, teríamos

dois grupos de convivência, só que um trataria a doença física e o outro trataria os

problemas trazidos da sociedade para aquele idoso.

A Sra. Eliana Bandeira - A prevenção da doença. Perfeito, parabéns pelo trabalho.

A Sra. Letícia Lopes Caetano - Obrigada.

A presidente - Muito bem, Letícia. Agradecemos sua sugestão e colocação. Com a

palavra, a Sra. Juliana Rosa, da comunidade de Funilândia, para apresentar o seu

questionamento ou sua sugestão.

A Sra. Juliana Rosa - Boa noite. Na verdade, não é nem um nem outro. Só preparei

um pequeno texto. Sou Juliana Rosa, da comunidade do Município de Funilândia.

Estou idosa hoje. Aqui estamos todos, alguns de fato, outros em potencial ou pela

absorção das informações e pela reflexão a que nos dispusemos vindo até aqui.

Velhice não adoece. Quero aqui dizer que falta de amor adoece, discrimina, rouba,

exclui, abate, maltrata, agride e mata. Onde houver amor haverá amparo, atenção,

respeito,  justiça  e  perdão,  lembrando  os  casos  dos  idosos  abandonados  por

familiares que outrora foram por eles agredidos.

Conscientes e orientados, levemos o amor à pessoa idosa para as nossas casas,

comunidades e o nosso cotidiano. Divulguemos enquanto pudermos toda informação

que absorvermos sobre a temática do idoso, pois as nossas maiores barreiras são

culturais e de educação. Obrigada. Parabenizo os idosos presentes e todos do nosso

país.

A presidente - Agradecemos à Sra. Juliana Rosa a mensagem apresentada. Por

último, convido o Sr. Ivan Geraldo Cassemiro, da Igreja Católica.

O Sr. Ivan Geraldo Cassemiro - Boa noite a todos. Sou do Juizado da Infância e

Juventude de Nova Lima, da Comarca de Raposos, Rio Acima e da nossa cidade de

Nova  Lima.  Além  disso,  represento  também  a  Igreja  Católica  juntamente  com  a
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colega Telma, que falou no início. Sabemos que é difícil. Repito a minha pergunta que

foi dirigida ao defensor. O juiz cumpre e estipula a sentença, em qualquer parte do

crime que seria executado. Só que hoje os trâmites e as brechas da lei favorecem

que esses infratores não cumpram totalmente as penas. Penas de 12, 15 anos vão

caindo em razão da facilidade que a lei favorece. Não é culpa do defensor nem das

Polícias Militar e Civil, que cumprem o trabalho deles em campo, na rua. Só que o

sistema da lei favorece isso. O que podemos fazer para que toda a pena ou sentença

seja cumprida oficialmente? Mudar o Código Penal brasileiro? O que fazer para que

tenhamos todo o cumprimento da lei?

O Sr. Estêvão Machado de Assis Carvalho - Essa questão importante, mas, além

disso, é preciso chegar a uma punição. Quando chega a punição, a gente já tem

muitas  vezes  de  se  dar  por  satisfeito.  A questão  é  chegar,  de  fato,  a  ocorrer  a

punição.  Passa-se  por  várias  coisas  sobre  as  quais  já  falamos  aqui:  denúncia,

morosidade, muitas vezes, do Poder Judiciário. No meu ponto de vista, a questão não

é nem tanto a pessoa não cumprir integralmente a pena. Se cumpri-la da forma como

está na lei, da forma que o ressocialize e o faça voltar à sociedade de forma diferente,

está ótimo; porém, o que acontece é que muitas vezes não há a denúncia. Quando

há, não se chega a uma punição célere. Quando se chega, a execução da pena não

é da forma que deveria ser. Portanto, são vários problemas. É o que estamos dizendo

aqui:  mais uma vez, uma violência do Estado contra o cidadão. O Estado tem de

estar dotado de um Poder Judiciário célere, de presídios que, de fato, ressocializem o

preso.  Então são várias  as  violências  que o  Estado comete diariamente contra  o

cidadão. Reiteramos que o que é mais importante para começarmos a mudar isso é

denunciar e ficar “no pé” de quem está tomando frente às questões, para que, de fato,

as coisas aconteçam. Penso que seja por aí.

A presidente - Agradecemos ao Dr. Estêvão. Vou passar a palavra aos palestrantes

para  que  respondam  às  perguntas  dirigidas  à  Mesa.  Solicito  às  senhoras  e  aos

senhores  que  sejam  objetivos,  em  razão  do  tempo.  Concedo  a  palavra  à  Maria

Juanita.

A Sra.  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta  -  São  várias  as  perguntas.  Vou  tentar

organizá-las por bloco para facilitar a resposta e tentar atender a todos.



2150
____________________________________________________________________________

Há  um  participante  que  pergunta  se  existe,  no  estatuto  ou  na  Constituição,  a

isenção de IPTU. O IPTU é um imposto predial, urbano, regulado na Constituição.

Entretanto  a  sua  normatização  é  no  âmbito  do  município.  É  uma política  pública

municipal que regula a alíquota, inclusive a isenção para idosos. Em muitas cidades,

já há a política que isenta ou dá um valor diferenciado para idosos. Belo Horizonte é

uma delas. Existem critérios para os idosos entrarem nesse valor menor, ou mesmo

na isenção do IPTU.

Há outra pergunta em relação ao transporte público na região metropolitana, se já

existe cartão metropolitano. Em relação ao cartão metropolitano especificamente, não

sei  dar  essa  informação.  Só  sei  que,  relativamente  ao  transporte  na  região

metropolitana, há uma articulação entre Setop, PBH e BHTrans, que é do Município

de Belo Horizonte. A gratuidade já é garantida nos ônibus da Região Metropolitana de

Belo Horizonte.  Garante  como? Dez por  cento  dos assentos da  parte  frontal  dos

ônibus são destinados à pessoa idosa, independentemente se ela tem cartão ou não.

O cartão Ótimo, do Município de Belo Horizonte, não dá a gratuidade nos ônibus da

região metropolitana. Entretanto o idoso, com sua Carteira de Identidade ou com a

Carteira do Idoso, garante a gratuidade e se senta nos bancos que são concedidos a

ele. Mas sei que existe articulação entre a Setop e o município para se fazer o cartão

metropolitano. Mas não sei se já está pronto.

Há duas perguntas em relação ao fundo do idoso, qual é a lógica dele e se vai

haver uma concorrência com o fundo da infância. Não. Na proposta do projeto de lei

do Executivo que veio para esta Casa, ele não concorre com o fundo da infância

porque são segmentos diferentes.  O fundo é uma instituição que tem objetivo de

captar recursos para aquele segmento, para aquela política específica. Então o fundo

vai ser instituído para serem captados recursos que voltem em benefício do idoso,

para  ações  e  políticas  públicas  para  idosos.  Existem  também  outros  fundos  das

políticas estruturantes, como o Fundo Estadual da Assistência e o Fundo Estadual da

Saúde, que têm recursos para políticas voltadas para esse segmento, mas dentro da

sua  política  social.  O  fundo especial  para  o  idoso  vai  ser  específico  para  captar

recursos para idosos. Ele vai estar vinculado a qual ministério? Não fica vinculado a

nenhum ministério, porque é um fundo estadual, então tem de estar vinculado a um
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órgão do Estado. Provavelmente - quase com certeza - ficará vinculado à Sedese,

porque é nessa secretaria que está a política do idoso no âmbito do Estado.

Há outras perguntas em relação aos serviços da assistência social para os idosos.

Em minha exposição, tentei falar dos serviços específicos para a pessoa idosa. No

âmbito da assistência, os serviços são tipificados.

Existe uma cartela com 12 serviços. Os programas e projetos têm flexibilidade para

que  o  próprio  município  crie  seus  programas  e  projetos  específicos.  O  Conselho

Municipal  do  Idoso  pode  fazer  uma proposta  ao  município  para  criar  um  projeto

específico  que  atenda  a  comunidade  idosa  daquela  localidade.  O  município  tem

autonomia federativa para fazer isso sempre que for necessário. É preciso haver uma

mobilização da sociedade, caso os serviços existentes no âmbito da assistência do

município não sejam suficientes. É preciso haver uma necessidade da sociedade em

fazer a articulação ou o próprio poder público criar o seu projeto.

Na minha fala, mencionei o Creas para coibir a violação de direitos. Questionaram

para que serve o Conselho do Idoso. São papéis diferenciados. O Conselho do Idoso

vai fiscalizar a execução da política pública, entre elas a da assistência. O conselho

tem o caráter de identificar a violação. Quando o sistema de justiça a identifica, faz o

seu  encaminhamento  para  a  finalística,  para  as  áreas  de  políticas  públicas,  que

requisitam o serviço. Se identificaram um idoso que está segregado sem o benefício,

requisitam ou determinam a assistência,  como falou o defensor  aqui,  no caso do

sistema de justiça, para que o poder público atenda. São competências diferenciadas:

o  conselho  vai  manter  seu  papel  de  fiscalizador  e  de  requisitador  de  ações

específicas para o idoso. O Creas tem ação finalística, ou seja, vai atender às ações

na assistência ao idoso.

Outra questão que foi posta aqui é quanto do recurso do Estado disponibilizado

para assistência é destinado aos serviços, programas, projetos e benefícios? Hoje os

recursos da assistência ficam dentro do Feas, que é o Fundo Estadual da Assistência

Social. Neste ano, 2013, temos R$64.000.000,00 para repassarmos aos municípios

para  prestar  o  serviço.  O  Estado  executa  muito  pouco.  A competência  maior  de

execução das políticas públicas é feita pelo município.

Em relação aos questionamentos das ILPIs,  realmente  a assistência  ainda está
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muito  tímida  com  a  ação  interventiva  nelas.  Estamos  conversando  com  os

representantes, pois precisamos nos articular para criarmos uma proposta conjunta

entre a assistência e a saúde. Acho que esse momento foi ímpar para termos esse

diálogo e já marcarmos agenda para a semana que vem, de forma que o SUS e o

Suas entrem nas ILPIs.

Espero ter respondido todas as questões. Se tiver ficado algum questionamento,

fico à disposição para respondê-lo.

A presidente  -  Agradecemos  a  Juanita  pelas  informações  e  respostas  a  todos

questionamentos  feitos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Felipe  Willer  para  responder  aos

questionamentos.

O Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior - A pergunta do Jamir foi direcionada à

Janice, mas vou responder por ela. “As denúncias do Disque Direitos Humanos são

encaminhadas para qual órgão? As pessoas que vão apurá-las são capacitadas para

verificar as violações? Existe capacitação para os apuradores?”. Quando a denúncia

chega,  ela  é  encaminhada  a  uma  rede  de  proteção  e  promoção,  e  sempre  ao

Ministério Público. O Estatuto do Idoso, a partir  de seu art. 72, coloca o Ministério

Público como nosso grande parceiro, pois temos o direito de ter atendimento direto no

Ministério  Público. As denúncias  vão sempre para o Ministério Público, com cópia

para o Call. Dependendo da denúncia, ou seja, se ela for relacionada com a saúde,

vai para o técnico responsável pela saúde. Dependendo do caso, para o técnico do

Cras.

Gostaria muito de lembrar que, se a violência está acontecendo, não temos de ligar

para o Disque Denúncia, mas para o 181 da Polícia Militar. Depois vem o papel da

Polícia Civil na apuração e detecção.

Então, onde há defensoria pública no Estado é encaminhado. A rede toda trabalha

de  forma articulada.  A capacitação  está  em  cada  política  específica  junto  com  o

Disque-Denúncia.  Então,  há  toda  uma  articulação  nas  políticas  e  na  forma  de

averiguar e comprovar uma violação de direitos.

Há  uma  pergunta  da  representante  do  Conselho  Municipal  de  Itaúna:  “Só  as

instituições terem à mão o Estatuto do Idoso e conhecerem os direitos do idoso é

pouco.  Cada idoso tem  o  direito  de  ter  o  estatuto.  Como fazer  isso?”.  A grande
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diferença do Estatuto do Idoso para o da criança é que é para o idoso. Ele deve ter o

estatuto  e lê-lo.  Ao longo destes  anos temos distribuído,  mas reconhecemos que

ainda  é  insuficiente.  É  interessante  que,  quando  perguntamos  quem  conhece  o

estatuto,  apenas  meia  dúzia  respondem  positivamente.  Então,  sugiro  que  as

instituições trabalhem para levar ao conhecimento e discutir o estatuto. Não basta tê-

lo à mão, é preciso querer participar.

A Catarina Soares pergunta como fazer para a grande maioria dos idosos tomarem

consciência das políticas públicas. Penso que esse é o papel do empoderamento: é

preciso querer conhecer. E o melhor local para isso é o conselho municipal, porque é

lá  que todas  as políticas  públicas estão  de forma paritária.  É  onde  exercemos o

controle social. O que é isso? É pensar na política pública e perguntar quanto há de

recurso  lá  dentro;  é  pensar  no  Legislativo  e  perguntar  quanto  vamos  colocar  no

orçamento. Precisamos entender de orçamento, e não só de política.

Este  é  o  momento  do  PPAG no  Estado.  Quando falamos  que vamos criar  um

programa  novo,  isso  está  dentro  de  um  sistema.  Precisamos  pedir  para  colocar

recurso  específico dentro  daquela  área  específica  do  sistema.  Por  isso  é  preciso

conhecer e exercer o controle social, cobrando a execução daquele recurso. E me

desculpem, pois vou falar como militante: no monitoramento do PPAG, pouquíssimas

pessoas da sociedade civil estavam aqui para cobrar essa execução. É uma crítica

que faço como militante com mais de 20 anos trabalhando com o idoso e duas vezes

presidente do conselho estadual. É preciso conhecer.

Por último, o Hélio, meu caro amigo, pergunta se existem parcerias do Estado como

Sistema S. Há uma parceria na saúde para o curso de cuidador de idosos, outra com

a Secretaria de Estado do Trabalho, em que depois que a pessoa pega o recurso

passa por uma capacitação pelo Sebrae. Poderia haver mais, sempre se pode mais.

Ele  pergunta  também  o  que  precisa  avançar  para  se  atingirem  as  metas  dos

objetivos do milênio no que se refere à qualidade de vida, empoderamento, educação

e saúde. Quando as 14 ODMs que vencem em 2015 foram construídas, o foco era o

jovem, o trabalho infantil,  a exploração sexual de criança e adolescente, violência

nessa área.  A proposição de se  incluir  a  questão do idoso nasce da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e será encaminhada. Aí, sim, estamos partindo
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para uma visão nova. Falamos em 2050, mas, se tomarmos os dados do IBGE, em

2035 a 2038 teremos a total inversão.

O dado de hoje é de 26 milhões de idosos no Brasil, valor esperado para 2025, e

não estamos em 2015. O envelhecimento é um fenômeno que tem de ser cuidado, e

a  Organização  Mundial  da  Saúde,  em  1998,  já  alertava  para  isso.  Estamos

caminhando. Esse é um grande passo que estamos dando. Vocês são fundamentais,

todos nós, juntos com vocês. Muito obrigado.

A presidente - Agradecemos ao Felipe Willer. Com a palavra, a Eliana Bandeira.

A Sra. Eliana Bandeira - Como são muitas questões, responderei por bloco. Uma

que acho extremamente importante é da Laís, que pergunta sobre a prioridade que

pode ser proporcionada ao idoso, após 60 anos, a respeito da saúde. Na saúde, a

prioridade é a gravidade da doença. É muito importante sabermos que, se chegar

uma pessoa com 40 anos infartando, ela passará na frente de todo o mundo. Em

casos de urgência, temos aquela classificação de Manchester, o vermelho, o amarelo,

o laranja e o azul. Aquilo é para verificar qual é a necessidade de atendimento em

tempo X. Certas pessoas têm de ser atendidas em 1 minuto; outras em 10 minutos;

algumas em meia hora; outras podem ir para um centro de saúde.

A grande verdade é que incomoda ao leigo o critério dor e sangramento, o que

muitas vezes não denota a gravidade da doença. Prioridade na saúde é a doença.

Lógico que, entre os idosos, quem tem doenças mais graves será atendido primeiro.

Isso tem de ficar muito claro. O idoso não pode passar na frente de uma pessoa mais

jovem que está infartando. Falo muito sobre isso porque é fundamental entendermos

a questão.

Muitas outras perguntas estão direcionadas a dificuldades em cirurgias, dificuldades

para realização de exames e deslocamentos  a  outros  centros  para  realização de

exames  ou  cirurgias.  A  saúde  é  municipalizada.  Existem  graus  de  densidades

tecnológicas diferentes em municípios, ou municípios  das regionais,  os  chamados

municípios-polos. Muitos  procedimentos mais  sofisticados não vão existir  em uma

pequena  cidade.  Deverá  haver  uma  migração.  Existe  todo  um  processo  fora  do

domicílio para aquele idoso pelo PSF. Na atenção primária, ele será encaminhado

para centros que têm aquele exame.
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É uma questão de economia de escala.  Certos procedimentos,  certos aparelhos

não podem ser colocados em todas as cidades, porque são de custo muito alto e

pouco  usados.  Então,  migram  os  pacientes  para  cidades  maiores  para  que  a

economia  de  escala  fique  maior.  É  questão  de  custo  de  saúde  pública,  para

manutenção  de  profissionais,  etc.  Em  saúde  pública,  o  bolo  é  um  só,  temos  de

otimizar os recursos para que haja a universalização do cuidado e das ações de

saúde, com custo-benefício efetivo. Tanto no caso de procedimentos cirúrgicos como

no de exames, às vezes é necessário migrar para uma cidade maior, em busca do

tratamento fora do domicílio, que às vezes é custoso para o idoso. Essa é a solução

que temos no momento.

Em relação à  falta  de  médico,  estamos  enfrentando  esse problema em  todo o

Brasil,  haja  vista  o  programa  proposto,  que  não  questionarei.  Não  entrarei  em

detalhes sobre o programa. O que não fixa médico são as condições de trabalho.

Essa é a grande verdade. Não adianta trazer médico de fora. O médico tem de ter

condições de trabalho mais que salário. Todas as pesquisas de opinião, assim como

os médicos, informam que o que fixa o médico não é, em primeiro lugar, o salário,

mas as condições de trabalho.

O PSF  enfrenta  o  grande  problema de  alta  rotatividade  das  equipes.  Tão  logo

acaba  de  capacitar  um  profissional,  não  só  médico,  ele  já  está  migrando  e,  em

seguida, vem outro. É um problema que temos. É necessária uma política mais ampla

de fixação desse profissional na rede.

Essa é uma ação que precisa ser feita, e a Assembleia pode até nos ajudar, pois

realmente temos de buscar esse caminho.

Quanto aos medicamentos, reclamaram que os caros não têm no SUS ou que se

gastam muitos recursos com medicamentos. Na minha exposição, falei que existe um

representante em cada grupo farmacológico. O idoso tem de chegar até o médico e

pedir a ele que o receite um medicamento disponível na rede pública. Ressalto que

98% dos  medicamentos  são fornecidos  na  rede,  não apenas  na atenção básica,

medicamentos  de  prescrição  especial.  Há  vários  componentes  da  assistência

farmacêutica  que  fornecem  todos  os  medicamentos  ou  98%  deles.  Então,  é

importante que cada um de vocês converse com seu médico: “Gostaria que fosse
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prescrito algum medicamento que eu possa pegar na rede pública, porque não tenho

condições”. Muitas vezes, a pessoa se sente inibida de falar isso, mas tem de ser

mencionado. Às vezes, é o mesmo medicamento com nome diferente ou pequenas

diferenças  cujo  custo-benefício  não  vai  fazer  diferença.  Conversem  com  seus

médicos e tentem priorizar medicamentos não só da Rede Farmácia de Minas, mas

também do programa Farmácia Popular, que está se expandindo cada vez mais.

Em linhas gerais, respondi às perguntas em bloco. Se precisarem de alguma coisa,

estarei à disposição. Obrigada.

A presidente - Agradeço à Eliana Bandeira. Essa questão dos medicamentos é um

grande avanço e uma grande conquista do Estatuto do Idoso. Os medicamentos de

uso  contínuo  têm  na  rede,  portanto  temos  de  buscar  os  nossos  direitos.  Com  a

palavra, a Sra. Cláudia de Cássia Vieira, para responder às perguntas.

A Sra. Cláudia de Cássia Vieira Batista Aguiar - A Cristiane Barbosa pergunta por

que a Lei nº 15.476, de 2005, não inclui o estudo do Estatuto do Idoso nas grades

escolares.  Essa  lei  trata  da  inclusão  de  conteúdos  referentes  à  cidadania  nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Eu já tinha abordado isso na

minha exposição. Vou voltar a ela.

A cidadania é exercício dos direitos. Para efetivarmos os nossos direitos, temos de

exercitar  nossa cidadania.  Então,  o  Estatuto  do  Idoso já  é  um direito  positivado,

portanto  cabe-nos exercitá-lo  e  fazer  valer  os  nossos direitos.  A cidadania,  como

conteúdo, tem de entrar no currículo da escola dentro de uma disciplina específica.

Ela já é tratada em sociologia, filosofia e, eventualmente, em história. Consideramos

interessante  que  se  trabalhe  transversalmente  para  que  se  perpassem  todas  as

demais matérias, mas isso é trabalhado das duas formas. Não sei se a Cristiane está

aqui.

Tenho  duas  perguntas  da  Telma.  Elas  são  referentes  ao  EJA.  Uma  é  até

subsequente. Ela afirma que, no EJA, os adolescentes são colocados junto com os

idosos nas mesmas turmas. Os idosos são ridicularizados e acabam abandonando o

curso. Ela sugere que seja criado um EJA específico para o idoso. Até com relação à

referência que você faz ao Mobral, ressalto que acho isso um retrocesso. Podemos

avançar nessa questão.
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Ela também pergunta se tenho dados que mostram quantos idosos se matriculam

no EJA e quantos chegam ao final do curso. Não tenho esse dado aqui. Trouxe dados

de 2013. Você deixou o seu e-mail e vou encaminhá-lo à diretoria responsável pelo

EJA, para que lhe encaminhe uma resposta. Provavelmente eles têm dados de 2011

e de 2012.

Conversei com uma pessoa da Prefeitura de Ouro Branco, que me contou que,

numa turma, há 15 idosos e 5 adolescentes, cuja trajetória escolar não é adequada.

Por  isso,  foram  direcionados  ao  EJA.  Os  idosos  não  estão  se  sentindo  bem

adaptados.  Não  sou  muito  experiente  na  área  de  educação.  Atuava  em

desenvolvimento social até o final do ano passado. Eu acredito que as escolas têm

liberdade  para  montar  turmas  de  forma  mais  apropriada,  com  alunos  de  idade

diferenciada. Se eu estiver falando alguma bobagem, comprometo-me a responder

mais  detalhadamente  por  e-mail, com  dados  referentes  à  autorização  de

funcionamento de turma. Peço desculpas por não ter os dados aqui.

A presidente - Agradecemos a contribuição da Cláudia e passamos a palavra à Sra.

Maria Odete Souto Pereira.

A Sra.  Maria  Odete  Souto  Pereira  -  Tenho  seis  perguntas,  sendo quatro  delas

provenientes de conselhos municipais. Como são extensas e constam telefone e e-

mail dos participantes nas fichas, usarei e-mail para responder a elas.

A outra pergunta é: “A violência contra o idoso é uma constante. Como abordar a

proteção  e  a  conciliação  no  ambiente  doméstico,  para  protegê-lo  de  parentes

traficantes?”. Nesse caso, quem pode ser afastado do lar é o traficante. Trata-se de

medidas protetivas. Basta comparecer ao Ministério Público e fazer a denúncia, que

será requerida a imediata desocupação do imóvel pelo traficante. Aliás, ali não é o

seu lugar. Não podemos conceber a sua permanência na residência e a saída dos

familiares.

A outra pergunta é: “Não tenho informação sobre a aplicação de pena a familiares

que abandonam idosos em hospitais. As ações da promotoria, na maioria das vezes,

restringem-se a  determinar  que o  poder  público realize  acolhimento  do  idoso em

instituições públicas.” A pessoa põe o idoso no hospital e desaparece, mudando até

de  endereço  e  cidade.  Dessa  forma,  ao  sair  do  hospital,  o  idoso  vai  para  as
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instituições  de  longa  permanência.  A  vítima  do  abandono  nem  sequer  sabe  o

paradeiro dos familiares. Daí, a nossa grande dificuldade para puni-los. Pelo menos

as  pessoas  que  estão  nos  hospitais  são  encaminhadas  a  instituições  de  longa

permanência.

A presidente  -  Agradecemos à  Dra.  Maria  Odete  e  passamos a  palavra  ao  Dr.

Estêvão Machado.

O  Sr.  Estêvão  Machado  de  Assis  Carvalho  -  Também  serei  breve.  Temos  três

perguntas.  A primeira  delas  é:  “Quais  são  as  sanções  penais  aplicadas  a  quem

comete violência financeira e psicológica contra o idoso e como prová-la?”.  Essas

sanções estão previstas nos arts. 102 e 104 do Estatuto do Idoso, dependendo do

caso. O art.  102 estabelece: “Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou

qualquer outro rendimento do idoso. Aplicações diversas e finalidades. Reclusão de

um a quatro anos e multa”. O art. 104 estabelece: “Reter o cartão magnético do idoso.

Detenção de seis meses a dois anos e multa”.

Além dessa questão penal, o idoso pode ajuizar uma ação de indenização contra

essa pessoa: ação de cobrança, ação de indenização por danos morais, etc. O meio

de provar  vai  variar  de caso a caso.  Na maioria das  vezes,  é prova testemunhal

mesmo. Sei que é complicado provar esse tipo de crime, principalmente a violência

psicológica, mas, no caso da violência financeira, pode ser prova testemunhal, prova

pericial, porque, muitas vezes, a pessoa falsifica a assinatura do idoso para contrair o

empréstimo. Então, você pede um exame grafotécnico e consegue descobrir que não

foi o idoso que assinou. Prova documental varia de caso a caso.

Outra questão: “Quem deveria apurar as denúncias contra o direito do idoso? Não

deveriam ser as Polícias Militar e Civil? Por que as denúncias são encaminhadas

para a prefeitura, principalmente para assistência social?”. De fato, a atribuição de

investigação é da Polícia Civil.  E, no caso, a Polícia Militar tem uma atuação mais

ostensiva quando a violência está acontecendo para evitar que se perpetue. Muitas

vezes a denúncia é encaminhada para a assistência social para um atendimento, de

fato, social da questão, para que a assistência social vá ao local, mapeie exatamente

o que está acontecendo e veja se há uma intervenção social que possa ser tomada

naquela situação. Muitas vezes é feito um estudo social do caso que serve como
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prova para uma investigação criminal ou para medidas cíveis. Então, muitas vezes é

encaminhado por esse motivo.

A última  questão:  “As  demandas  em  relação  aos  maus-tratos  contra  o  idoso

encaminhados ao Ministério Público, às vezes, não têm o retorno imediato mediante

sua  gravidade.  Esses  casos  devem  ser  encaminhados  pelo  Cras  da  Defensoria

Pública?”. Podem ser encaminhados à defensoria também, pois ela tem condições de

acionar essa rede de proteção ao idoso. Mas, como eu disse aqui, a atribuição de

investigar o fato para aplicação de eventuais medidas criminais é da Polícia Civil,

então, pode ser encaminhado - não é, doutores? - para a delegacia para que o caso

seja investigado. Pode ser encaminhado também para a Polícia Militar numa atuação

mais ostensiva para que aquela violência que está acontecendo cesse. É isso. Acho

que respondi às perguntas que me foram encaminhadas.

A presidente - Agradeço ao Dr. Estevão e concedo a palavra ao Major Cleverson

Natal de Oliveira.

O  Maj.  Cleverson  Natal  de  Oliveira  -  Respondendo  à  senhora  em  relação  às

questões do som alto, basta acionar a Polícia Militar, que ela irá ao local. Apesar de

que, às vezes, precisamos medir o decibéis para encaminhamento dessas pessoas

que estão colocando o som alto. Mas a polícia vai até o local e orienta as pessoas a

baixar o som. Se eles não baixarem mesmo assim, encaminharemos todos para a

delegacia. Então, no caso de estar acontecendo o fato, é só acionar a Polícia Militar,

que ela vai ao local.

A outra pergunta aqui: “Existem parcerias ou ações voltadas para a prevenção de

acidentes com idosos nas diferentes áreas de atuação da PM?”. Se a Polícia Militar

tem algum serviço, geralmente é no interior, mas não só para essa questão. Trata-se

de uma questão de orientação pela segurança do idoso. “Mas a questão do portfólio

seria da Polícia Militar?” Isso faz parte do que falei na minha palestra em relação à

atuação  direta  com  o  idoso.  Uma  dessas  atribuições  será  essa,  constante  na

pergunta do Sr. Hélio.

A presidente - Agradeço ao Major Cleverson. Com a palavra, a Sra. Margaret.

A Sra. Margaret de Freitas Assis Rocha - Como fui a última a falar,  só há uma

pergunta aqui da Sra. Ivone Luísa, do Conselho Estadual do Idoso: “Como está o
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percentual de reincidência, de um agressor voltar a agredir um idoso após já ter sido

autuado na delegacia?”. A questão da reincidência é muito alta na delegacia. Nesses

casos, o que a pessoa deve fazer? Ela deve denunciar a reincidência, principalmente

se for a violência doméstica, familiar. No caso, se houver medida protetiva pelo Poder

Judiciário, cabe aí à delegada, autoridade policial, representar pela prisão preventiva.

Então, o índice é muito alto, como é alto também em relação à violência contra a

mulher.

Só queria responder sobre a criação de delegacias no interior. Isso fica a cargo da

chefia de polícia. Acho que é um pleito que deve ser levado à chefia de polícia, como

ocorreu com as delegacias de mulheres em todo o Estado.

A presidente - Agradecemos à Sra. Margaret.

A mim foram dirigidas duas perguntas e três sugestões. A primeira sugestão é de

unificar,  em  todas  as  legislações  estadual,  federal  e  municipal,  a  idade  para

gratuidade no transporte de pessoas com 60 anos. Essa questão da gratuidade já

existe  no  Estatuto  do  Idoso,  a  idade  de  60  anos.  Mas  a  legislação  precisa  ser

proposta  nas  esferas  municipal,  estadual,  que  é  o  nosso  caso,  e  federal.  Essas

proposições  podem  ser  buscadas.  Faremos  um  estudo  na  Casa.  Temos  aqui  a

gratuidade para o transporte, mas não com a idade de 60 anos. Isso ainda precisa

avançar, não é isso, Willer?

O  Sr.  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior  -  Está  na  Constituição  que  para

transporte coletivo são 65 anos. Os direitos de quem tem entre 60 e 65 dependem de

legislação  municipal.  Belo  Horizonte  parece  que  aceita  com  60,  mas  é  uma

concessão. Há interesse de mudar a Constituição para ela ficar dentro do art. 1º do

estatuto, que diz: “Considera-se, para efeito dessa lei, todas as pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos”. Na Constituição diz que para concessão de transporte -

até em interestadual ela fala - serão beneficiadas pessoas a partir de 65 anos. Então,

é  uma  questão  constitucional.  Não  adianta  haver  estatuto,  ele  não  vai  além  da

Constituição. Isso também para os benefícios de prestação continuada, que também

são só para as pessoas... Já houve um ganho, era a partir de 72, passou para 69 e

hoje chegamos a 65. Mas também poderia chegar-se a 60.

A presidente - Agradeço ao Felipe a contribuição.
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Outra sugestão é “a criação do fundo regional estadual, até nacional, do idoso. Criar

casas  específicas  do  idoso,  centros  de  referência  do  idoso,  atendendo  às  ações

articuladas voltadas para o idoso, capacitar servidores de saúde. O maior desrespeito

aos idosos é fazê-los ficar em corredores hospitalares, despidos e tendo de fazer

suas necessidades publicamente. Isso causa indignação”. Essa foi a observação do

representante da Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME.

Outra  sugestão  é  “aprovar,  neste  evento,  uma  moção  de  repúdio  pelo  fator

previdenciário”. Faremos aqui uma proposição na Comissão do Trabalho.

Uma pergunta:  “A Assembleia  não  poderia  criar  uma comissão  permanente  do

idoso?”. A Comissão do Trabalho é a comissão que trata do tema do idoso. Então,

podemos fazer as propostas nessa comissão.

Outro questionamento: “Quais são seus projetos de lei  voltados para os idosos,

projetos sociais já existentes na cidades do Vale do Aço para a terceira idade?”.

Fui  relatora  do  projeto  de  lei  que  cria  o  Fundo  Estadual  do  Idoso.  Com  isso,

beneficiamos a nossa região, o nosso Vale do Aço. Estamos apoiando as instituições

de longa permanência não somente em nossa região, mas também no Estado de

Minas  Gerais.  Há  uma  proposta  em  estudo  para  gratuidade  no  transporte

intermunicipal metropolitano. Ressalto que ainda está em estudo porque é preciso

avaliar  e  analisar  essas  questões  com  muito  cuidado.  Então,  está  sendo  feito  o

estudo da proposta de lei. A questão maior é que participemos e fiscalizemos o órgão

executivo, trabalhemos essa fiscalização, o orçamento, o monitoramento das políticas

públicas e elaboremos as leis num parâmetro que nos é imposto.

A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DO NOME DE FERNANDO ANTÔNIO COSTA IANNOTTI PARA O CARGO DE

DIRETOR-GERAL DO DEOP, EM 3/9/2013

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Adalclever Lopes e Bonifácio Mourão (substituindo o deputado Zé Maia, por

indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a
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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  reunião  se

destina  a  proceder  à  arguição  pública  do  indicado.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Fernando Antônio Costa Iannotti para

o cargo de diretor-geral  do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas

Gerais -Deop - e para proceder à sua arguição pública, 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,  em  turno  único  da  Indicação  nº

79/2013,  do  Sr.  Fernando Antônio Costa Iannotti  para o cargo de diretor-geral  do

Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -Deop  (relator:

deputado Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bonifácio Mourão - Adalclever Lopes.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

9/10/2013

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Leite,  Adalclever  Lopes,  Romel  Anízio  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

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 obter esclarecimentos a respeito do objeto da comissão e

comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  deputado  Ulysses  Gomes,

justificando a sua ausência na reunião, e do Sr. Guilherme Rabelo Côrtes, advogado

da  empresa  CTBC  S.A.,  em  resposta  ao  Ofício  nº  016/2013,  desta  comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gláucio
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Lima Siqueira, professor e coordenador do Ciclo Básico do Centro Técnico Científico

da PUC-Rio; Fernando Antônio Pereira Cançado, coordenador-geral do Sindicato dos

Trabalhadores  em  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Sinttel  -  ,  representando

também  o  presidente  da  Federação  Interestadual  dos  Trabalhadores  em

Telecomunicações; e Ítalo Márcio Alves Rodrigues, diretor de Pesquisa e Tecnologia

do Sinttel, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra ao deputado João Leite, um dos 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. 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 Liza

Prado em que solicita sejam arquivadas as reclamações que anexa ao documento,

para subsidiar a elaboração do relatório final da CPI da Telefonia; e dos deputados

João Leite (2) em que solicita seja encaminhado à operadora de telefonia Oi pedido

de  informações  sobre  impedimentos  para  o  regular  fornecimento  de  internet  no

Município de São José da Lapa; e seja encaminhado à operadora de telefonia Oi

pedido de informações sobre o motivo pelo qual o consumidor Manoel Gonçalves de

Freitas, mesmo não possuindo qualquer pendência com a operadora, não consegue

mudar seu plano de telefonia após inúmeras tentativas; e Sargento Rodrigues (2) em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações  pedido  de  providências  para,  em  reunião  com  a  Comissão

Especial da Telefonia da Câmara Municipal de Juiz de Fora, promover debate sobre

melhorias nos serviços de telefonia móvel no município; e seja realizada visita desta

comissão aos  call centers -  centros de atendimento telefônico - das operadoras de

telefonia  móvel,  para  apurar  possíveis  irregularidades.  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 outubro de 2013.
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Romel  Anízio,  presidente  -  João  Leite  -  Gustavo  Valadares  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/10/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  André  Quintão  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Fabiano

Tolentino, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da comissão. 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 (9) em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências  para a implantação de uma creche

para  crianças  de  até  6  anos  na  Cidade  Administrativa;  seja  realizada  audiência

pública  conjunta  com a  Comissão de  Assuntos  Municipais  e Regionalização para

discutir a cobrança de taxa de esgoto determinada pela Arsae-MG, no Município de

São  Sebastião  do  Paraíso;  seja  realizado  debate  público,  por  solicitação  da

Federação  Estadual  Quilombola  de  Minas  Gerais  N'agola  e  do  Centro  de

Documentação Eloy Ferreira,  para  debater  o  tema “A regularização  fundiária  das

comunidades quilombolas: entre direitos e conflitos”;  seja encaminhado ao prefeito

municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que retome a nomeação

dos analistas de políticas públicas - serviço social aprovados no concurso nº 2/2012;

seja encaminhado ao secretário  de Estado de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  pedido  de  providências  para  declarar  como  área  de  preservação

ambiental - APP - toda a área drenada pela nascente onde ocorre a captação de água

para  o  Distrito  de  Monsenhor  Horta,  no  Município  de  Mariana;  seja  realizada

audiência pública para debater o tema "Dez anos de Recid: a educação popular e a

construção do projeto popular para o Brasil", por solicitação da Rede de Educação
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Cidadã;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que realize fiscalização no

entorno  da  captação  de  água  no  Distrito  de  Monsenhor  Horta,  no  Município  de

Mariana,  com vistas  averiguar  o  cumprimento  da  legislação ambiental  relativa  às

APPs e o cumprimento das normas de recursos hídricos no que toca à garantia da

qualidade e da quantidade das águas que se destinam ao abastecimento público;

seja realizada audiência pública para debater a criação do fundo e a implementação

da política estadual de fomento à economia popular solidária, em comemoração aos

10 anos do Fórum Brasileiro de Economia Popular Solidária; seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências para que as compensações ambientais estabelecidas nos processos de

licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  no  Município  de  Mariana  sejam

destinados, prioritariamente, a ações de proteção e recuperação ambiental de áreas

de mananciais usados para o abastecimento público; da deputada Rosângela Reis e

dos deputados André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e da

Comissão de Fiscalização Financeira  e Orçamentária  para  debater  a proposta  de

revisão  do  PPAG  2012-2015,  no  âmbito  da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e

Proteção,  no  Município  de  Araçuaí;  dos deputados Antônio  Carlos  Arantes,  André

Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  e  a Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015,

no exercício 2014,  no âmbito da Rede de Desenvolvimento Rural  e do  programa

Cultivar,  Nutrir  e  Educar,  no  Município  de  Paraguaçu;  dos  deputados  João Leite,

André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta

com a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício

2014, no âmbito da Rede de Defesa e Segurança, no Município de Uberlândia; dos

deputados Carlos Mosconi, André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde e a Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015,
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no exercício 2014,  no âmbito da rede Atenção à Saúde, no Município de Montes

Claros; dos deputados Duarte Bechir, André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja

realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a

Comissão de Fiscalização Financeira  e Orçamentária  para,  em audiência  pública,

debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no âmbito da

rede Educação e Desenvolvimento,  no Município de Ubá.  A Presidência recebe o

documento  final  do  Parlamento  Jovem  Minas  2013.  Registra-se  a  presença  dos

seguintes convidados: Dagma Martins, gerente da Escola do Legislativo da Câmara

Municipal de Belo Horizonte - CMBH; Heliane Aparecida de Morais Tereza, chefe da

Seção  de  Formação  da  Cidadania  da  CMBH;  Rosemary  de  Souza  Silva,

Coordenadora  do  projeto  Parlamento  Jovem  BH;  Lúcia  Lima  Rodrigues,

subcoordenadora  do  projeto  Parlamento  Jovem  BH;  Isaías  da  Silva  Brandino,

coordenador  do  referido  projeto;  Juliana  Proença  Simão  Piló,  professora;  e  os

estudantes Lucas Otávio Lopes dos Reis, Raiara Alli Carneiro, Thaís Lopes Martins,

Gabriella Mares Duro e Mateus Ribeiro de Oliveira Gonçalves. 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, 24 de outubro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 14/10/2013

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Juiz de Fora o deputado Almir

Paraca, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art.120, inciso III, do

Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a ouvir os

comitês de bacia, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas ao uso da

água e à gestão de recursos hídricos e a discutir e votar proposições da comissão.

Em  seguida,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Hitler  Vagner  Cândido  de

Oliveira,  vereador,  justificando  sua  ausência  na  audiência;  e  de  correspondência
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publicada no  Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

Hélio Sydol, chefe do Gabinete da Presidência do Ibama (21/9/13); Gilberto Wagner

Martins Pereira Antunes, secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas Gerais (21/9/13); Marcelo Jorge Medeiros, secretário de

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (substituto) do Ministério do Meio Ambiente

(3/10/13); e da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Magaly Bucci,

supervisora de Controle Ambiental, representando a Secretaria de Meio Ambiente de

Juiz de Fora; e Naiara Miranda Jácome, gerente da Divisão de Acompanhamento,

Programação e  Gestão Sudeste,  e  o  Sr.  Narcizo  Lanini  Filho,  gerente  do  Distrito

Médio Rio Pomba, representando o presidente da Copasa; e os Srs. André Borges de

Souza, diretor-presidente da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora -

Cesama - representando o prefeito municipal de Juiz de Fora; e Matheus Machado

Cremonese, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos

Rios Preto e Paraibuna, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência,

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 23/10, em Frutal, com a finalidade de

ouvir os comitês de bacia de forma regionalizada, discutir questões relacionadas ao

uso da água e à gestão de recursos hídricos e a discutir  e  votar  proposições da

comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Almir Paraca, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Zé Maia - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às  9h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

cartilha do juiz Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, presidente do Tribunal de Justiça

Militar  de Minas Gerais;  e ofício do  Jeferson Botelho Pereira,  superintendente  de

Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil, publicadas no Diário do Legislativo

(10/10/2013). O presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou como relator o deputado mencionado entre parênteses: Projeto de Lei nº

4.495/2013, no 1º turno (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 5.852, 5.853, 5.854, 5.855, 5.856, 5.857, 5.862

e 5.876/2013. 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 Duarte Bechir em que solicita

seja realizada em audiência pública para debater as condições da segurança pública

no Município de Monte Sião; do deputado Sargento Rodrigues (5) em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais  civis  lotados na 1ª  Delegacia

Regional de Polícia Civil, pela participação em operação que culminou na prisão de

um homem em flagrante por tráfico de drogas em uma lan house em Juiz de Fora;

seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais, pela

participação em operação que culminou na prisão de um casal e apreensão de 25

tabletes de maconha ao atender a ocorrência de acidente na BR-381 no Município de

Antônio  Dias;  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  policiais

militares lotados na 19ª CIA. PM IND/7º RPM, pela participação em operação que

culminou na prisão de um homem com três armas de fogo, que pretendia vingar a

morte do irmão, no Município de Pará de Minas; seja encaminhado ao prefeito e aos

vereadores  do  Município  de  Bonfim  pedido  de providências  para  fazer  reverter  a

revogação da doação de imóvel destinado à construção do quartel da Polícia Militar
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do Estado de Minas Gerais, objeto da Lei Municipal nº 762/1999; e seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  3ª  CIA.  M  ESP,  pela

participação em operação que culminou na prisão em flagrante de Pablo Victor de

Almeida e Maycon Carlos Pereira por tráfico de drogas no Município de Juiz de Fora.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Leonardo Moreira.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, membros da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 4.585 e 4.590/2013 (deputado Dalmo Ribeiro Silva);

4.584 e 4.591/2013 (deputado Luiz Henrique); 4.586 e 4.594/2013 (deputado Duílio

de Castro); 4.583, 4.588, 4.589, 4.592, 4.593 e 4.595/2013 (deputado André Quintão);

e 4.582 e 4.587/2013 (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,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.535  e

3.960/2013,  este na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  deputado André Quintão).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade,  no  1º  turno,  do
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Projeto de Lei  Complementar nº  25/2012 (relator:  deputado Luiz Henrique);  e dos

Projetos de Lei nºs 4.226 e 4.489/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, o último

em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado

de Defesa Social, à Advocacia Geral do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar

o  Projeto  de  Lei  nº  4.350/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  ao

Departamento de Estradas de Rodagem -DER-MG - os Projetos de Lei nºs 398/2011

e 4.542/2013 (relator: deputado Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  o

Projeto de Lei nº 3.008/2012; à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº

3.999/2013 (relator: deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.242/2012,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  3.776,  3.894,  4.211  e  4.545/2013  são  retirados  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do deputado Luiz Henrique, 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. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

3.945 e 4.520/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, o primeiro em virtude de

redistribuição); 4.360 e 4.532/2013 (relator: deputado Duilio de Castro); 4.498, 4.529

e 4.501/2013 (relator:  deputado Sebastião Costa,  os dois  primeiros  em virtude de

redistribuição); 4.503 e 4.507/2013 (relator: deputado André Quintão). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  pedidos  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único  do

Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 4.510, 4.531 e 4.533/2013; e

à Secretaria  de Casa Civil  e de Relações Institucionais sobre o Projeto de Lei nº

4.543/2013, para que os processos sejam instruídos com a documentação necessária

à  sua  tramitação.  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.



2171
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Luiz Henrique -  Leonídio Bouças -  Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Paulo  Lamac  e  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  da deputada Luzia  Ferreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta,  a  debater  formas  alternativas  de

prevenção da dengue nos municípios mineiros e a deliberar sobre proposições da

comissão e comunica o recebimento de correspondência da sra. Maria Coeli Simões

Pires,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  publicada  no

Diário do Legislativo em 10/10/2013. A presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Geane Aparecida de Almeida Andrade, coordenadora

do Programa Estadual de Controle da Dengue, representando o Sr. Antônio Jorge de

Souza Marques,  secretário  de  Estado de Saúde;  Maria  Tereza da Costa Oliveira,

gerente  de  Vigilância  em  Saúde,  representando  o  Sr.  Marcelo  Gouvêa  Teixeira,

secretário  municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte;  e  os  Srs.  Mauro  Guimarães

Junqueira, secretário municipal de Saúde de São Lourenço e presidente do Conselho

de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-MG; Mauro Martins

Teixeira,  coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Dengue e

professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG; Álvaro Eduardo

Eiras, biólogo no Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas

da  UFMG;  Roberto  Luiz  de  Lima,  inventor  do  prato  "anti-dengue"  para  vasos  de

plantas;  Renato  Almeida  Barros,  coordenador  do  Sind-Saúde;  Gustavo  Moreira

Mamão, diretor  da Ecovec S.A.;  Ronaldo Oliveira de Paula, agente de combate a

endeminas do Centro de Saúde do Alto Vera Cruz-PBH; Raimundo Fonseca Filho,
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agente sanitário,  e João Márcio Berto, médico homeopata e diretor da Associação

Médica Homeopática 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.  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. O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 113/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado por falta de

pressupostos  regimentais.  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 5.688, 5.706, 5.753, 5.829, 5.830 e 5.860/2013. 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  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  audiência

pública  para  debater  o  aproveitamento  de  linha  férrea  hoje  inutilizada  para

implantação de via urbana para escoamento do trânsito nos Bairros Dom Joaquim,

Fernão  Dias,  São  Paulo  e  União,  na  região  Nordeste  de  Belo  Horizonte,  e  dos

deputados Paulo Lamac (9) em que solicita sejam realizadas audiências públicas (3)

para debater, em Ribeirão das Neves, a transformação da penitenciária José Maria

Alckimim em uma unidade educacional, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015,

no exercício 2014,  no âmbito da rede Cidades, e a mobilidade urbana na Região

Metropolitana de Belo Horizonte,  especificamente  nos limites  entre a capital  e  os

Municípios  de  Sabará  e  Nova Lima;  seja  realizada reunião  com convidados  para

debater os impactos para os municípios mineiros da possível aprovação do Projeto de

Lei Federal nº 7.495/2006; sejam encaminhadas à Sra. Ana Letícia Martins de Souza,

juíza  titular  da  7ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Contagem,  as  notas

taquigráficas  da  15ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  na  qual  foi  debatida  a

outorga de permissão de serviço  público  de  transporte  de  táxi  em  municípios  da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  especialmente  Contagem,  Ribeirão  das
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Neves e Sabará;  seja realizada visita  à 7ª  Promotoria de Justiça da  Comarca de

Contagem;  seja  encaminhado  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  criação  de  fórum

permanente para debate do transporte por meio de táxis na Região Metropolitana de

Belo  Horizonte;  seja  encaminhado  à  Empresa  de  Transporte  e  Trânsito  de  Belo

Horizonte  -  BHTrans  -  pedido  de  providências  para  que  sejam  respondidos

questionamentos formulados pelo Sr. Carlos Deladier de Melo Teixeira, apresentados

em audiência pública dessa comissão realizada em 8/10/2013; Paulo Lamac e Durval

Ângelo em que solicitam reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização  e  da  Comissão de Direitos  Humanos  para  debater,  em  audiência

pública, o Projeto de Lei nº 3.078/2012, “que dispõe sobre a gestão unificada das

funções públicas de interesse comum de uso do solo metropolitano do Estado de

Minas Gerais” em tramitação nesta Casa; Carlos Pimenta (2) em que solicita reunião

pública  conjunta  da  Comissão de Assuntos  Municipais  e  de  Regionalização  e  da

Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, o processo de

reintegração de posse de terras produtivas, localizadas no Município de Itacarambi,

que são objeto de litígio com os índios Xacriabá; reunião para debater, em audiência

pública, a retenção, por parte do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - de

repasses a municípios do Estado de Minas Gerais, bem como a renegociação das

dívidas  dos  municípios  junto  ao  INSS.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às  9h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Comparecem também os deputados Sargento Rodrigues e Duarte Bechir.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas,
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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  debater,  em  audiência  pública,  os  fatos  novos  que  caracterizam  como

atentado  político  o  acidente  que  provocou  a  morte  de  ex-presidente  Juscelino

Kubitschek e seu amigo e motorista Geraldo Ribeiro e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios da Comissão de Segurança Pública e da Comissão

do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  convidando  os  membros  desta

comissão para participar das audiências públicas destinadas a debater a proposta de

revisão do PPAG 2011-2015, a realizarem-se em 5 e 6/11/2013, respectivamente; da

Sra. Delvânia Oliveira Maoz, moradora de Sete Lagoas, pedindo providências com

vistas a que seja instaurada investigação para comprovar a paternidade de seu filho;

e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, em 10/10/2013: ofícios dos

Srs.  Felix  Magno von Dollinger,  delegado de polícia;  Rômulo de Carvalho  Ferraz,

secretário de Defesa Social; Zezé Perrela, senador da República; Joaquim Herculano

Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça;  e  Carlos  Samuel  Borges  Cunha,

promotor de justiça na Comarca de Manhuaçu. Registra-se a presença do deputado

Arlen Santiago. 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 Paulo Guedes e Durval

Ângelo em que solicitam seja realizada reunião em Montes Claros para debater, em

audiência pública, a falta de repasse de verbas pela Prefeitura Municipal de Montes

Claros à Santa Casa e aos demais hospitais municipais e sejam convidados para o

evento a Comissão de Saúde desta Casa e os vereadores da Câmara Municipal de

Montes  Claros;  do  deputado  João  Vítor  Xavier  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater a situação dos moradores de rua e suas implicações

sociais; do deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita sejam encaminhados ao

presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça e

ao corregedor-geral de justiça as notas taquigráficas da 52ª Reunião Extraordinária

desta comissão e pedido de providências para a apuração de prática, em tese, dos

delitos  de  abuso  de  autoridade,  prevaricação,  denunciação  caluniosa  e  assédio

sexual  pelo  juiz  de  direito  Rômulo  dos  Santos  Duarte;  em  que  solicita  sejam
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encaminhados ao promotor de justiça na Comarca de Espera Feliz o trecho das notas

taquigráficas da 52ª Reunião Extraordinária desta comissão em que o Sr. Crystian

Lima dos Santos denuncia a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa

pelo Sr. Eduardo Antônio Grillo dos Santos, advogado do Município de Espera Feliz, e

pedido de providências para a apuração dos fatos denunciados; do deputado Rogério

Correia (7) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso aos integrantes

do MST que se mobilizaram, de forma exemplar e impactante, durante todo o júri do

caso conhecido como massacre de Felisburgo; seja encaminhado ao delegado titular

da  Delegacia  de  Homicídios  e  Proteção  à  Pessoa  de  Belo  Horizonte  pedido  de

providências para que haja empenho e agilidade nas investigações do inquérito que

apura o homicídio de Mariana Soares Caetano, ocorrido em Belo Horizonte, em 2011,

cuja suspeita de autoria recai sobre Marcelo Sérgio Lima; seja realizada audiência

pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição nº43/2013, em tramitação

nesta  Casa,  assim  como os  conflitos  agrários  e  a  violação  de  direitos  humanos

ocorridos nas terras devolutas do Estado; seja encaminhado ao presidente do Incra

pedido de informações sobre o eventual interesse dessa autarquia em receber terras

devolutas do Estado para fins de reforma agrária; seja encaminhado ao presidente do

Incra pedido de providências  para que essa autarquia se posicione a respeito  da

Proposta de Emenda à Constituição nº 43/2013, em especial em relação à redação

proposta para o § 10, a ser acrescentado ao art. 249 da Constituição Estadual; seja

realizada  audiência  pública  para  debater  a  promoção  dos  direitos  humanos  das

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, através da

transferência  direta  de  renda  pelo  Programa  Bolsa  Família,  e  seja  realizado  na

audiência o lançamento do livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e

cidadania; sejam encaminhados ao coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiçã  Criminais,  de  Execução  Penal,  do  Tribunal  do  Júri  e  da

Auditoria  Militar  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  27º  Reunião  Ordinária  desta

comissão  em  que  o  Sr.  Wilson  Soares  da  Silva  e  o  representante  do  Sindpol

denunciam  a  morosidade  do  inquérito  policial  que  apura  o  homicídio  de  Mariana

Soares Caetano, ocorrido em Belo Horizonte, em 2011, e pedido de providências para

o controle da atividade policial nesse inquérito, bem como para a avaliação sobre o
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cabimento de prisão preventiva do investigado, Sr. Marcelo Sérgio Lima; do Deputado

Durval  Ângelo (8)  em que solicita sejam encaminhados ao promotor de justiça da

Comarca  de  Espera  Feliz  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  52ª  Reunião

Extraordinária desta comissão em que Lionei de Sá denuncia a prática, em tese, de

apropriação indébita previdenciária pelo prefeito do Município de Caparaó e pedido

de providências  para a apuração dos fatos denunciados;  sejam encaminhados ao

corregedor-geral  da  PMMG  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  52ª  Reunião

Extraordinária desta comissão em que Moisés da Silva Goulart afirma ser vítima de

perseguição policial praticada, em tese, por Cláudio Faria e Walmir Faria,  policiais

militares  lotados  no Município  de  Espera  Feliz,  e  pedido  de  providências  para  a

apuração dos fatos denunciados; sejam encaminhados à juíza da 2ª Vara da Fazenda

Pública Estadual da Comarca de Belo horizonte o trecho das notas taquigráficas da

28ª Reunião Ordinária desta comissão em que a Sgt. PM Sônia de Jesus Samora

denuncia a prática, em tese, de crime de desobediência pelo Comando da PMMG em

virtude  de  descumprimento  de  ordem  judicial  e  pedido  de  providências  para  a

apuração  dos  fatos  denunciados;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao

governador do Estado pela rápida demissão do delegado de polícia Geraldo Toledo

Neto, em função de fraudes na documentação de motos importadas; seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Cristiano Leonardo Gonzaga Gomes, promotor de

justiça,  e ao Sr.  Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça,  pela

brilhante atuação e persistência no júri  que julgou o massacre de Felisburgo; seja

formulada  manifestação  de  aplauso  aos  advogados  Willian  dos  Santos,  Delze

Laureano e Aton Fon Filho, pela atuação exemplar, como assistentes de acusação,

no tribunal do júri que julgou o crime conhecido como massacre de Felisburgo; seja

formulada manifestação de aplauso à Corregedoria da Polícia Civil e ao Sr. Ramon

Sandoli,  delegado  de  polícia  lotado  no  Detran,  pela  apuração  das  fraudes  e

irregularidades na documentação de motos importadas, que teriam sido praticadas

pelo delegado Geraldo Toledo Neto; sejam encaminhados ao comandante-geral da

PMMG, ao corregedor-geral da PMMG e ao ouvidor de polícia do Estado o trecho das

notas taquigráficas da 28ª Reunião Ordinária desta comissão em que a Sgt. PM Sônia

de Jesus Samora denuncia supostas perseguições que estaria sofrendo por parte do
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comando da  PMMG e que  provocaram  seu afastamento  do  cargo  e  documentos

referentes  a  essa  denúncia.  É  aprovado  o  relatório  de  visita  aos  Centros  de

Internação Provisória São Benedito e Dom Bosco, realizada em 1º/10/2013, o qual vai

publicado após as assinaturas. A presidência destina esta parte da reunião a ouvir os

convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto da pauta. Registra-se a presença

da Sra. Maria Ceres Pimenta Spínola Castro, membro da Comissão da Verdade do

Estado de Minas Gerais,  representando o presidente dessa comissão;  e dos Srs.

Márcio  Augusto Santiago,  presidente  da Comissão da Verdade e  do  Memorial  da

Anistia Política da OAB-MG; Wadih Nemer Damous Filho, presidente da Comissão de

Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB; Serafim Melo Jardim, presidente do

Museu Casa de Juscelino; William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos

Humanos da OAB-MG; Ivo Patarra, assessor da Comissão da Verdade da Câmara

Municipal  de  São  Paulo;  Luiz  Carlos  Bernardes,  jornalista  da  OAB-MG;  Orlando

Marques Pinto Leite, jornalista; e Jurandir Persichini Cunha, membro da Comissão da

Verdade do Estado de Minas Gerais,  os quais são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece as 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, 21 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir - Célio Moreira.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Locais visitados:

Centro de Internação Provisória São Benedito

Centro de Internação Provisória Dom Bosco

Apresentação

No  dia  1º/10/2013,  às  14  horas,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  visitou  os
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Centros  de  Internação  Provisória  -  Ceips  -  São  Benedito  e  Dom  Bosco,  ambos

localizados em Belo Horizonte. A visita, que decorreu de requerimento do deputado

Durval Ângelo, teve como objetivo apurar denúncias de superlotação e violação de

direitos humanos nas unidades.

O Ceip São Benedito foi visitado pelo deputado Durval Ângelo, acompanhado pelo

diretor da unidade, Leandro Henrique Almeida. Por sua vez,  a visita ao Ceip Dom

Bosco contou,  além do deputado Durval  Ângelo,  com a  participação de Cristiane

Maria Silveira Coelho, diretora da unidade; Valéria da Silva Rodrigues, juíza da Vara

Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte; Márcio Rogério

Oliveira,  promotor  de  justiça  da  Infância  e  da  Juventude  na  Comarca  de  Belo

Horizonte; Marcos Pereira de Andrade, defensor público com atuação na Defensoria

Pública Especializada de Infância e Juventude - Atos Infracionais;  e Elaine Rocha

Maciel,  superintendente  de  Gestão  das  Medidas  de  Privação  de  Liberdade,  da

Secretaria de Estado de Defesa Social.

Relato

De  acordo  com  o  diretor  do  Ceip  São  Benedito,  Leandro  Henrique  Almeida,  a

unidade contava, na data da visita, com 56 adolescentes internados provisoriamente,

número que corresponde à lotação máxima da instituição.  Informou também que,

apesar  de  a  unidade  encontrar-se  ocupada  conforme  sua  capacidade,  já  houve

períodos em que houve superlotação, destacando que o Ceip acautelava, há algum

tempo,  62 adolescentes. Em média,  segundo o  diretor,  passam 140 adolescentes

pelo Ceip por mês, considerando-se que há uma grande rotatividade em razão da

provisoriedade da internação.

A maior parte dos adolescentes da unidade tem de 12 a 16 anos de idade e todos

eles encontram-se no aguardo da sentença judicial, sendo que, assegurou o diretor, o

prazo da internação provisória não tem ultrapassado os 45 dias previstos no Estatuto

da  Criança  e  do  Adolescente.  Da  mesma forma,  assegurou  que  a  audiência  de

apresentação dos adolescentes à autoridade judicial  tem ocorrido no prazo de 15

dias.

Informou que cerca de 80% dos adolescentes que chegam à unidade encontram-se

fora da escola,  sendo que a média de evasão escolar  desses adolescentes é de
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quatro a seis meses. Durante a internação provisória,  são oferecidas aos internos

atividades de reforço escolar durante a semana, especialmente quanto às disciplinas

de português e matemática, com a breve inclusão de reforço escolar em história.

Informou que as visitas aos adolescentes ocorrem às terças-feiras no turno da tarde e

em  um  domingo  por  mês,  quando  é  realizada  uma  atividade  religiosa  com  a

participação  dos  familiares.  Ainda  de  acordo  com  o  diretor,  às  sextas-feiras  são

realizadas trocas de cartas entre os adolescentes e familiares. Disse, ainda, que há

adolescentes na unidade que não recebem visitas.

No que se refere ao pessoal e à infraestrutura, informou que o quadro aprovado

para  a  unidade  é  de  92  agentes  socioeducativos,  mas  que  atualmente  84

profissionais  estão  lotados  na  unidade,  sendo  que  somente  30  são  servidores

efetivos. Salientou, entretanto, que a maior defasagem é de assistentes de serviços

gerais e de equipe técnica especializada para o acompanhamento dos adolescentes,

citando, por exemplo, que não existe pedagogo na unidade. Além disso, falou sobre a

dificuldade  no  que  toca  ao  transporte  dos  adolescentes  para  a  audiência  de

apresentação ao juiz, em face da escassez de viaturas e veículos para esse fim. Além

disso, o diretor considerou a escassez de vagas para o cumprimento de medida de

internação como um dos maiores problemas vivenciados na Região Metropolitana de

Belo Horizonte e de maneira geral no Estado.

A seguir, o deputado Durval Ângelo conversou com adolescentes, mães e outros

familiares presentes na instituição durante o horário de visitas. O deputado informou

sobre  a  realização,  no  dia  seguinte,  2/10/2013,  de  uma reunião  da Comissão de

Direitos Humanos na sede da ALMG com a finalidade de debater sobre o sistema

socioeducativo  no  Estado,  bem  como  sobre  a  situação  dos  adolescentes  e  as

condições  das  unidades  de  internação  provisória  e  definitiva.  Esclareceu  aos

adolescentes e familiares que a visita se destinava a verificar a situação dos Ceips

São  Benedito  e  Dom  Bosco  e  a  colher  informações  e  demandas  para  o

encaminhamento  durante  a  reunião  a  ser  realizada.  Durante  a  conversa  com  os

internos, não foram informadas pelos adolescentes ocorrências de maus-tratos por

parte dos agentes socioeducativos e demais funcionários da instituição.

Ao final, o deputado visitou as instalações da unidade, incluindo os dormitórios, e as
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salas destinadas ao reforço escolar e às refeições.

Em seguida, realizou-se a visita ao Ceip Dom Bosco. De acordo com a diretora,

Cristiane  Maria  Silveira  Coelho,  a  unidade  acautelava,  na  data  da  visita,  94

adolescentes, sendo que 71 deles encontravam-se em internação provisória. Ainda

conforme a diretora, a maioria dos adolescentes é reincidente. A instituição já passou

por períodos de superlotação, chegando a uma média de 180 adolescentes, mas o

número atual de internos está abaixo da capacidade da instituição, que dispõe de 104

vagas. A diretora também informou que existem quatro salas de aula no Ceip, sendo

que 64 adolescentes frequentam as aulas oferecidas na instituição.

A seguir,  os  visitantes  conversaram  com  os  internos,  os  quais  permaneceram,

durante toda a visita, dentro dos alojamentos.

Uma  das  principais  denúncias  dos  adolescentes  é  a  condição  de  grave

confinamento.  Praticamente  todos  os  internos  queixaram-se  de  passarem  todo  o

tempo trancados nos alojamentos, dos quais são autorizados a sair somente durante

uma hora por dia. Além disso, segundo os adolescentes, não há aulas todos os dias

da  semana,  situação  que amplia  e  agrava  o  confinamento.  Vários  deles  também

reclamaram da falta de água potável, assegurando utilizarem água de torneira para

beber.  Além  disso,  expuseram  a  falta  de  condições  de  higiene  e  a  vivência  de

condições insalubres na unidade, como a insuficiência do número de camas, motivo

pelo qual alguns internos, por vezes, dormem no chão; a utilização de água fria no

banho; a má qualidade e a escassez da alimentação oferecida; a falta de calçados; e

a demora na troca das roupas de uso pessoal e das roupas de cama. Outra situação

preocupante e denunciada por vários dos adolescentes ouvidos foi a existência de

ratos nos alojamentos. De modo geral, não foram apresentadas denúncias de maus-

tratos, à exceção de um interno, que disse já haver sofrido agressões por parte de um

agente socioeducativo da unidade.

A necessidade de aumentar o número de vagas no sistema socioeducativo, ampliar

a equipe técnica para o atendimento dos adolescentes, como professores, pedagogos

e psicólogos, e aumentar o quantitativo de agentes socioeducativos foram alguns dos

pontos marcantes da visita.

Segundo a juíza Valéria Rodrigues, perdura em Minas Gerais o sucateamento de
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vagas no sistema socioeducativo, especialmente para o cumprimento das medidas de

internação determinadas por sentença judicial. A escassez ou mesmo a inexistência

de vagas no interior  do  Estado tem levado,  por vezes,  tanto  ao indeferimento de

vagas  pelo  Poder  Executivo  para  internação  de  adolescentes  que  praticam  ato

infracional  quanto,  de  outro  lado,  a  situações  de  superlotação  nos  centros  de

internação,  tanto  na  capital  quanto  no  interior.  A juíza  também  destacou  que  a

escassez  de  funcionários  e  a  falta  da  infraestrutura  necessária  agravam

sobremaneira  o  confinamento  dos  adolescentes.  De  fato,  os  adolescentes  são

privados de exercerem ou participarem de atividades educacionais e recreativas em

função da ausência de profissionais capacitados responsáveis pelo acompanhamento

e  pela  segurança  dos  internos.  Segundo  a  juíza,  os  adolescentes  permanecem

recolhidos  durante  todo o dia,  inclusive  realizando as  refeições dentro  do  próprio

alojamento, também em razão do número escasso de funcionários.

O  promotor  Márcio  Oliveira,  concordando  com  as  considerações  de  Valéria

Rodrigues, acrescentou que o Ministério Público tem realizado o acompanhamento

diário  do  número  de  adolescentes,  bem  como das  condições  de  internação  nas

unidades do Estado, há, pelo menos, 10 anos, inclusive com intervenção por meio de

medidas administrativas e judiciais com vistas a garantir as condições necessárias e

legalmente exigidas para o acautelamento dos adolescentes. Acrescentou que, da

mesma  maneira,  o  Ministério  Público  tem  fiscalizado  as  ações  a  cargo  da

Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, da Secretaria de Estado

de Defesa Social, em especial no que toca à gestão das vagas e à ampliação do

quadro de funcionários, num contínuo esforço para garantir o respeito aos direitos dos

adolescentes,  mitigar  a  superlotação e  manter  as  condições  legalmente  previstas

para o acautelamento. Considerou ter havido melhorias no sistema socioeducativo no

Estado nos últimos anos, inclusive no que se refere a uma melhor distribuição das

vagas  e  ao  relacionamento  entre  os  internos  e  os  agentes  socioeducativos.

Ressaltou, também, a urgente necessidade de criação de vagas para internação dos

adolescentes que praticam ato infracional especialmente nos municípios da Região

Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado.

Ao final  da  visita,  a  diretora  do  Ceip  Dom Bosco esclareceu que o  período de
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internação  provisória  não  tem  ultrapassado  os  45  dias  previstos  no  Estatuto  da

Criança  e  do  Adolescente.  No  caso  da  não  existência  de  vaga  imediata  para  a

internação após o proferimento da sentença judicial, os adolescentes têm aguardado

a transferência de unidade pelo prazo de, no máximo, 10 dias. Quanto às condições

da unidade, assegurou que a água oferecida aos adolescentes, apesar de retiradas

diretamente  das  torneiras,  é  potável,  passando  pelo  tratamento  próprio  no

reservatório e por meio de filtros. Informou também que a localização da unidade,

perto do Rio Arrudas, favorece o aparecimento de ratos, mas que o problema tem

sido tratado, inclusive por meio de ações conjuntas com a Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte.

Conclusão

A  Comissão  de  Direitos  Humanos  constatou  como  principais  problemas  as

dificuldades de gestão dos Ceips São Benedito e Dom Bosco; o sucateamento por

que passa o sistema socioeducativo; a falta de direcionamento de recursos públicos

necessários e a ausência de priorização no repasse desses recursos; a carência de

vagas,  especialmente  para  o  cumprimento  das  medidas  socioeducativas  após  o

proferimento da sentença judicial; o confinamento excessivo dos internos, tolhidos de

exercerem as atividades direcionadas à educação, à cultura, à esporte e ao lazer; a

escassez de equipe técnica especializada para o acompanhamento sociopedagógico;

e o quantitativo defasado de agentes socioeducativos.

A visita aos Ceips atendeu a finalidade de monitorar a situação dos adolescentes

em cumprimento de medida de internação e de recolher subsídios para a audiência

pública  a  ser  realizada  pela  comissão,  com  a  presença  de  representantes  dos

Poderes Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  bem como de membros  do  Ministério

Público  e  da  Defensoria Pública,  com vistas  a  debater  sobre a  situação atual  do

sistema socioeducativo do Estado e a implementação de melhorias nesse sistema.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/10/2013
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Às 14h12min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

Romel Anízio, João Leite e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Adalclever

Lopes,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da

supracitada comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Jayro

Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da comissão. 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  retira  de  pauta  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 41/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.356/2012; 3.879 e 4.214/2013,

por não cumprirem pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei Complementar nº

23/2012 e os Projetos de Lei nºs 1.178/2011, 2.847/2012 e 3.791, 3.841, 4.189, 4.286,

4.468  e  4.470/2013,  por  haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº

2.276/2013 (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição). O Projeto

de Lei nº 3.687/2013 é convertido em diligência à Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  deputado

Romel  Anízio,  aprovado  pela  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, 22 de outubro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Jayro  Lessa -  Romel  Anízio  -  João Vítor  Xavier  -  Duarte

Bechir.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2013

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto

Carneiro, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, 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 discutir e votar pareceres de redação final e acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  para  as  quais  designa  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 2.528/2011, 3.268/2012, 3.731,

3.901,  4.091,  4.115,  4.125,  4.204,  4.308,  4.310,  4.313,  4.315,  4.332,  4.336,

4.337/2013 (deputado Duarte Bechir); e nºs 4.338, 4.340, 4.345, 4.355, 4.361, 4.371,

4.372,  4.385,  4.409,  4.348,  4.359,  4.380,  4.382,  4.395  e  4.404/2013  (deputado

Rômulo Viegas). 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  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.528/2011,  3.268/2012,  3.731,  3.901,  4.091,  4.115,

4.125, 4.204, 4.308, 4.310, 4.313, 4.315, 4.332, 4.336, 4.337, 4.338, 4.340, 4.345,

4.355,  4.361,  4.371,  4.372,  4.385,  4.409,  4.348,  4.359,  4.380,  4.382,  4.395  e

4.404/2013,  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, 23 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Sebastião Costa - Rômulo Veneroso - Carlos

Mosconi.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/10/2013

Às 10h15min, comparecem no Centro Cultural Hermes de Paula, de Montes Claros,

os  deputados Elismar  Prado e Luiz Henrique,  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é

dada por aprovada e subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência

informa que a reunião se destina a discutir a implementação em Minas Gerais da Lei

Federal nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, que institui o programa de cultura do
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trabalhador e cria o vale-cultura. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para ouvir  a  Sra.  Tânia  Raquel  de  Queiroz  Muniz,  chefe  de  gabinete  do

prefeito municipal de Montes Claros; Carlos Alberto de Campos Falcão, assessor da

Fiemg-Regional Norte, representando o Sr. Adauto Marques Batista, presidente dessa

entidade;  Cláudio Prates, vice-presidente da Câmara Municipal  de Montes Claros;

Fábio  Neves  Nunes,  vereador  do  Município  de  Montes  Claros;  Gislayne  Lopes

Pinheiro,  diretora  da  Associação  Comercial,  Industrial  e  de  Serviços  de  Montes

Claros, representando o Sr. Edilson Carlos Torquato, presidente dessa associação;

Laudy Cezar  Urcine  de  Almeida,  diretor  do Colégio Biotécnico de Montes Claros;

Maria  Lúcia  Avelar,  maestrina  da  Orquestra  Sinfônica  de  Montes  Claros,

representando  a  Sra.  Iraceníria  Fernandes  da  Silva,  diretora  do  Conservatório

Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernandez;  Dheborah  Patrícia  Alves,  diretora  de

Juventude  da  Secretaria  Municipal  de  Esporte,  Juventude  e  Cultura  de  Montes

Claros; João Jorge Dias Soares, diretor do Centro Cultural Hermes de Paula; Anelito

de Oliveira, professor da Unimontes, e Aldo Pereira dos Santos, diretor e produtor do

grupo de teatro Oficinato, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição

de autor do requerimento que deu origem ao debate, o deputado Elismar Prado tece

as  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa a  palavra  aos  convidados,  para  que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião e, cumprida a finalidade desta, 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 outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/10/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Paulo Guedes e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Guedes,

por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
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presentes, também, os deputados Adelmo Carneiro Leão, Rogério Correia, Tenente

Lúcio, Anselmo José Domingos e Pompílio Canavez. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  Antônio  Carlos,  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

Política Nacional de Aquicultura e Pesca em Minas Gerais. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Vanessa de Oliveira Gaudereto,

superintendente federal da Pesca e Aquicultura em Minas Gerais, do Ministério da

Pesca e Aquicultura; e Sandra Mara Fonseca, presidente da Colônia de Pescadores

Z17  Lavras;  os  Srs.  Lucas  Rocha  Carneiro,  superintendente  da  Secretaria  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o subsecretário de Agricultura

Familiar  dessa secretaria;  Luis  Henrique Vilaça  de Oliveira,  coordenador-geral  de

Aquicultura em Águas da União, do Ministério da Pesca e Aquicultura, representando

o ministro dessa pasta; Padre João, deputado federal; Marcelo Coutinho Amarante,

diretor  de  Fiscalização  da  Pesca  da  Subsecretaria  de  Controle  e  Fiscalização

Ambiental Integrada da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

representando  o  secretário  desse  órgão;  Valmar  Gonçalves  de  Sousa,

superintendente  regional  do  Trabalho  e  Emprego;  o  Major  PM Gilson de Oliveira

Wenceslau,  chefe  da  Sessão  Técnica  de  Meio  Ambiente  da  Diretoria  de  Meio

Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar;  e  os  Srs.  Ivo  da  Silva,  secretário  da

Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, representando o presidente

dessa entidade; Valtin Quintino da Rocha, presidente da Federação dos Pescadores e

Aquicultores  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  Luis  Gonçalves,  assessor  jurídico  da

Federação dos Pescadores e Aquicultores de Minas Gerais, 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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Glaycon Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  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 debater denúncias sobre falhas no atendimento aos cidadãos

que  acionam  o  número  190,  solicitando  atendimento  de  emergência  pelo  Centro

Integrado de Comunicações Operacionais - Cicop -, e a discutir e votar proposições

da  comissão.  O  deputado  Leonardo  Moreira  retira-se  da  reunião.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os seguintes convidados:

Ten.-Cel. PM Marcus Vinícius Veloso Lima, chefe do Cicop, e Ten. PM Wagner Luiz

Gomes  Ramalho  de  Barros,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,

comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Helter  Verçosa  Morato,

superintendente  jurídico,  e  José  Silveira  Júnior,  superintendente  de  recursos

humanos,  representando  a  Sra.  Luzia  Soraia  Silva  Ghader,  presidente  da  Minas

Gerais  Administração  e  Serviços  -  MGS;  Subten.  PM  Robson  Marinho  da  Silva,

supervisor de despacho de patrulhas do Cicop; Luiz Gonzaga Ribeiro, coordenador

da  Comissão  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  da  Aspra,  e  Berlinque  Antônio

Monteiro  Cantelmo,  vice-diretor  jurídico,  representando  o  Cb.  PM  Marco  Antônio

Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de

Minas  Gerais;  Alessandro  Runcini,  presidente  da  Associação  de  Moradores  da

Savassi e diretor do Conselho Regional da CDL-Savassi; Rodrigo Xavier da Silva,

ouvidor de polícia do Estado de Minas Gerais; Ozias Venâncio Alves, teleatendente

do Serviço de Emergência da Polícia Militar de Minas Gerais -190; e Amaury Soriano

de Oliva, representante do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e
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Corpo de Bombeiros Militar  de Minas Gerais.  A presidência concede a palavra ao

deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Cabo  Júlio,  Duarte  Bechir  e  Célio

Moreira (substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do

BRT) . 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 por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.315 e 4.361/2013. 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 das deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria

Tereza Lara, Rosângela Reis e do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizado debate público desta comissão em conjunto com a Comissão de Direitos

Humanos para tratar da violência contra as mulheres; do deputado Cabo Júlio (2) em

que solicita seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais pedido de informações sobre o relatório de vistoria do prédio do

Cicop, tendo em vista as denúncias feitas na 30ª Reunião Ordinária desta comissão,

sobre a precariedade das instalações e o risco de incêndio; seja encaminhado ao

chefe  do  Cicop  pedido  de  informações  sobre  o  quantitativo  atual,  a  previsão  do

efetivo e quantos policiais foram dispensados ou licenciados nos últimos dois anos,

incluindo o nome do policial e o motivo da licença ou dispensa; do deputado Sargento

Rodrigues (5) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais

militares lotados na 1ª Cia. Rotam/BTL, pela participação em operação que culminou

na prisão de quatro suspeitos do crime de tráfico de entorpecentes no Município de

Nova Serrana; seja encaminhado ao corregedor-geral da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais e ao ouvidor de polícia pedido de providências para a apuração dos

reiterados  fatos  envolvendo  o  policial  civil  Endemburgo  de  Rezende  e  que  as

providências  tomadas  sejam  informadas  a  esta  comissão;  seja  encaminhado  ao
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governador do Estado pedido de providências para a convocação dos excedentes do

concurso do CFO-BM/2013, tendo em vista o número reduzido de excedentes e o fato

de dez deles serem servidores públicos, o que implica menor impacto orçamentário;

seja realizada audiência pública para debater a implantação do Centro Integrado de

Comando e Controle -CICC; e seja encaminhado ao secretário de estado de Defesa

Social e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais as notas

taquigráficas da 30ª Reunião Ordinária desta comissão e pedido de providências, em

caráter  de  urgência,  para  sanar  as  deficiências  no  Cicop  retratadas  na  referida

reunião,  sobretudo  aquelas  relacionadas  aos  recursos  humanos  e  às  instalações

físicas.  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 outubro de 2013.

João Leite,  presidente  -  Leonardo  Moreira  -  Sargento  Rodrigues  -  Lafayette  de

Andrada - Cabo Júlio.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/10/2013

Às 19h4min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Leonardo  Moreira,  Sargento  Rodrigues  e  Luiz  Humberto  Carneiro  (substituindo  o

deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Inácio

Franco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião para

entendimentos.  Às  19h56min  são  reabertos  os  trabalhos  com  as  presenças  dos

deputados Inácio Franco, Leonardo Moreira, Romel Anízio e Luiz Humberto Carneiro

(substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BTR). O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.520/2013, em turno único, para
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o 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. Na fase de discussão do parecer para

2º turno do Projeto de Lei Complementar nº 37/2013, vem a mesa a Proposta de

Emenda n° 1, do deputado Vanderlei Miranda, que, submetida a votação, é rejeitada.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do referido projeto

de lei complementar (relator: deputado Leonardo 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, 23 de outubro de 2013.

Inácio  Franco,  presidente  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Leonardo

Moreira.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às 19h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Duarte  Bechir

(substituindo o  deputado  João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado 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  da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do

Tribunal  de  Contas  (17/10/2013)  e  do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  diretor  do

Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da Integração

Nacional (18/10/2013). A seguir, informa que estão abertos até o dia 11/11/2013 os

prazos para apresentação de emendas ao Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei Complementar nº 41/2013 e o Projeto de Lei nº 4.189/2013 são retirados da

pauta por determinação do presidente por não cumprirem pressupostos regimentais.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º  turno, do Projeto de Lei  Complementar nº  23/2012 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: deputado Lafayette de Andrada) e

dos Projetos de Lei nºs 3.879 e 4.214/2013 na forma do vencido no 1º turno (relator:

deputado  Zé  Maia  ).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da comissão.  Submetido  a

votação,  é  aprovado  requerimento  dos  deputados  Zé  Maia,  Jayro  Lessa,  Romel

Anízio, Duarte Bechir e Lafayette de Andrada em que solicitam seja realizada visita

desta  comissão  à  fábrica  da  Fiat  Automóveis  localizada  em  Goiana  (PE)  para

avaliação  dos  resultados  socioeconômicos  e  fiscais  decorrentes  da  instalação do

empreendimento nessa localidade. 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 outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão  e  os  deputados

Carlos  Mosconi  (substituindo o  deputado Doutor  Wilson Batista,  por  indicação do

BTR) e Rômulo Veneroso (substituindo o deputado Antônio Lerin, por indicação do

BAM). Está presente, também, a deputada Liza Prado. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Carlos Mosconi, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres de redação final e,  em seguida,  suspende a reunião. São reabertos os
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trabalhos  às  10h31min,  com a  presença dos  deputados  Luiz  Humberto  Carneiro,

Deiró Marra e Sebastião Costa.  O Projeto de Lei  Complementar  nº  37/2013 e os

Projetos  de  Lei  nº  3.879  e  4.214/2013  são  retirados  da  pauta  pelo  presidente,

deputado Luiz Humberto Carneiro, por não cumprirem os pressupostos regimentais.

O presidente acusa o recebimento  das seguintes  proposições,  das quais  designa

como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs

3.774,  4.260,  4.261,  4.263,  4.300,  4.307,  4.326  e  4.353/2013;  e  Projetos  de

Resolução nºs 4.537 e 4.539/2013 (Deiró Marra);  Projeto de Lei Complementar nº

23/2012; e Projetos de Lei nºs 4.347, 4.354, 4.377, 4.388, 4.408, 4.422, 4.445, 4.447,

4.450 e 4.464/2013 (Sebastião Costa). 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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs: 4.260, 4.353

e 4.354/2013; e do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012. 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 dos Projetos de Resolução nºs

4.537 e 4.539/2013;  e dos Projetos  de Lei  nºs 3.774,  4.261,  4.263,  4.300,  4.307,

4.326, 4.347, 4.377, 4.388, 4.408, 4.422, 4.445, 4.447, 4.450 e 4.464/2013. 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, 23 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.486/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística,  Produção  de
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Radiodifusão  do  Bairro  Cidade  Nova  -  Acular  -,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  objetiva  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Cultural, Artística, Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova - Acular -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A documentação que instruiu o processo atende as exigências do art. 1º da Lei nº

12.792, de 1998, que estabelece os requisitos para que as associações e fundações

sejam declaradas de utilidade pública. É necessário que a entidade seja dotada de

personalidade jurídica e esteja em funcionamento há mais de um ano. Além disso,

sua diretoria deve ser formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício

de suas funções.

A Acular tem por finalidade a promoção da cultura e a execução de serviços de

radiodifusão no Bairro Cidade Nova, com vistas à difusão de ideias, elementos de

cultura, tradição e hábitos sociais da comunidade.

Considerando o relevante trabalho social da associação, é meritória a iniciativa de

outorgar-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.486/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Anselmo José Domingos, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Mercado Central  Abastecimentos e Serviços  pelos  84

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.592/2013, do deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.611/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Benjamin  Mário  Baptista  Filho,  presidente  da

Fundação  Arcelor  Mittal  Brasil,  pelos  25  anos  de  criação  dessa  instituição

(Requerimento nº 5.733/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o presidente da Cooperativa de Consumo dos Empregados

da  Usiminas  Ltda.  -  Consul  -,  Sr.  Matusalém  Dias  Sampaio,  por  ocasião  do 50º

aniversário da cooperativa, a ser comemorado em 17 de outubro (Requerimento nº

5.737/2013, da deputada Rosângela Reis);

de aplauso aos organizadores da Feira Regional, Industrial, Comercial e de Turismo

de Itajubá, edição 2013, que reuniu empresas dos setores industrial, comercial e de

serviços,  além  de  prefeituras  e  associações  comerciais  de  toda  a  região

(Requerimento nº 5.740/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de aplauso aos policiais federais pela prisão de um homem por tráfico de drogas na

BR-116,  em  Teófilo  Otôni  (Requerimento  nº  5.852/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão

de Polícia Militar, que atuaram em ocorrência próxima à Praça Raul Soares, no centro

de Belo Horizonte, salvando a vida de um jovem que tentou pular da janela do 20º

andar (Requerimento nº 5.853/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 3º-Sgt.  PM Hilton Luiz de Souza por  sua atuação em

ocorrência em que foram apreendidos, em Itaúna, mais de 11kg de pasta-base de

cocaína (Requerimento nº 5.854/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares Sd. PM Antônio José Viana e Cb. PM

Adriano da Silva pela atuação na ocorrência que apreendeu, em Muzambinho, 112kg

de maconha e localizou quatro veículos roubados (Requerimento nº 5.855/2013, do

deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão

de Polícia Militar, que atuaram em ocorrência em Lagoa Santa, que resultou na prisão

de  uma  pessoa  e  na  apreensão  de  porções  de  maconha  e  crack,  balança  de

precisão,  éter,  material  usado para embalar  entorpecentes e quase R$ 40.000,00

(Requerimento nº 5.856/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência em Sete Lagoas que resultou na prisão

de nove pessoas e na apreensão de um revólver calibre 38, celulares, munições, R$

920,00 e 100Kg de maconha (Requerimento nº 5.857/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Gabinete Militar do Governador pelo cinquentenário de

sua criação (Requerimento nº 5.862/2013, do deputado Luiz Henrique);

de pesar pelo falecimento do Sr. Lycio Cadar, ex-cônsul da Síria em Belo Horizonte,

ocorrido em 6/10/2013, em Belo Horizonte (Requerimento nº 5.864/2013, do deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na ocorrência, em 4/10/2013, no Bairro São Bernardo, em Belo Horizonte,

que resultou na apreensão de um menor  e de cocaína avaliada em R$50.000,00

(Requerimento nº 5.876/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso à direção e aos professores da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz,

de Itajubá, por sua inclusão entre os melhores cursos superiores do Brasil, segundo a

avaliação do  Guia do estudante,  da Editora Abril (Requerimento nº 5.896/2013, do

deputado Ulysses Gomes).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135

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. 1º - Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG -, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das

carreiras policiais civis.

Art. 2º - 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 do Estado,

dentre outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;

III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV -  apuração das infrações penais  e dos atos  infracionais,  exercício  da  polícia

judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos

de segurança interna.

Art.  3º  -  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;
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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. 4º - Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação criminal e o

exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a

finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a

oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX -  a busca da eficiência na investigação criminal  e a repressão das infrações

penais e dos atos infracionais.

Art. 5º - 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,
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respectivamente.

Art. 6º - 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. 7º - 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. 8º - A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos

infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção

de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida

social.

Art. 9º - 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
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informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal,  na forma prevista na

legislação processual penal;

VIII  -  a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único - No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia, com

sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da

autoria,  materialidade,  motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos  policiais e

outros procedimentos.

Art. 11 - A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de

Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único  -  Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art. 12 - São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art. 13 - Os policiais civis terão carteira funcional, 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:
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I  - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as

funções  de polícia  judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações

penais, exceto as militares;

II  -  preservar  locais  de  crime  com  cenários  e  bens,  apreender  objetos,  colher

provas,  intimar,  ouvir  e  acarear  pessoas,  requisitar  e  realizar  exames  periciais,

proceder  ao  reconhecimento  de  pessoas  e  coisas  e  praticar  os  demais  atos

necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais, na

forma da legislação processual penal;

III  -  representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  Delegado  de  Polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  bem  como  responsabilizar-se  pelos

procedimentos  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de  infrações

atribuídas a seus servidores;

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. 5º da Constituição

da República;
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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. 5º da Constituição da República;

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as atividades de

perícia criminal;

XV  -  promover  o  recrutamento,  seleção,  formação,  aperfeiçoamento  e  o

desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores;

XVI - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas

integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de

entidades privadas;

XVII - organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal;

XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social, 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;
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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 Informações e Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1º  -  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

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.

§ 2º - Os Departamentos de Polícia Civil,  a Divisão de Polícia Interestadual e a
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Casa de Custódia da Polícia Civil subordinam-se à Superintendência de Investigação

e Polícia  Judiciária  e o  Instituto  de Criminologia e  o Colégio  Ordem e Progresso

subordinam-se à Academia de Polícia Civil.

§ 3º - 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  Informações  e

Inteligência Policial.

§ 4º - As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar e a

distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG

serão estabelecidas em decreto.

§ 5º - O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento de

Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 11.724, de 30 de dezembro de

1994,  terá  estrutura  administrativa  no  nível  de  superintendência,  na  forma  de

regulamento.

§  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.
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§ 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.

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 Informações e 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.
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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;

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
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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.

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;
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VI - o Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VII - o Diretor da Academia de Polícia Civil;

VIII - o Superintendente de Informações e 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

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 nº 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.
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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

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
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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.

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
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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

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  ou  a

transferência 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;
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XVII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º  -  Acolhida a proposta de que trata o inciso 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.

§ 2º - 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.

§ 3º - Findo o prazo de cento e oitenta dias de afastamento previsto no § 2º, caso

os procedimentos instrutórios não tenham sido concluídos, caberá ao Corregedor-

Geral  de  Polícia  Civil  submeter  os  autos  à  deliberação do Conselho  Superior  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 - O procedimento correicional terá a participação de, 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;
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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:

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
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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

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.

§ 1º - A Academia de Polícia Civil manterá o Instituto de Criminologia como órgão

de articulação científica com outros centros de pesquisa e universidades interessados

no  estudo  e  pesquisa  aplicados  ao  sistema  de  justiça  criminal,  com  ênfase  no

processo da investigação criminal e no exercício da polícia judiciária.

§  2º  -  Os  servidores  da  PCMG  poderão  concorrer  ao  credenciamento  para  o

magistério policial.

§ 3º - 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
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privativos da Academia de Polícia Civil, que poderá decidir, atendidas as disposições

legais,  por  sua  terceirização,  sob  sua  supervisão,  vedado  o  exercício  dessas

atividades por qualquer outro órgão ou unidade da PCMG.

§ 5º - A Academia de Polícia Civil poderá credenciar órgãos ou entidades para a

realização  de  exames  biomédicos  e  psicotécnicos,  necessários  à  consecução  de

concurso público, com observância das normas legais pertinentes.

Seção III

Do Departamento de Trânsito de Minas Gerais

Art.  37  -  O  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -,  órgão

executivo de trânsito do Estado, tem por finalidade dirigir as atividades e serviços

relativos  ao  registro  e  ao  licenciamento  de  veículo  automotor  e  à  habilitação  de

condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II - planejar, executar, coordenar, normatizar, orientar, controlar, fiscalizar e avaliar

as ações e atividades pertinentes ao serviço público de trânsito que envolvam:

a) a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor;

b) a infração e o controle relacionados ao condutor de veículo automotor;

c) a vistoria, o registro, o emplacamento, o controle e o licenciamento de veículo

automotor;

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,
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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;

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.
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§ 1º - Integram a estrutura do Detran-MG as Circunscrições Regionais de Trânsito -

Ciretrans -, subordinadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil.

§  2º  -  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

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
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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

contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia da Polícia Civil.

Seção V

Da Superintendência de Informações e Inteligência Policial

Art.  39  -  A  Superintendência  de  Informações  e  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
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na PCMG;

VI - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VII - disponibilizar para os Delegados de Polícia informações que possam subsidiar

investigações criminais;

VIII  -  ter acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil e criminal, de

registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária;

IX - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza, 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
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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;

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.

§  1º  -  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.
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§ 2º -  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.

§ 3º - A atribuição prevista no inciso V do § 2º será exercida em conjunto com a

chefia de Departamento.

§ 4º - 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 será exercida por um Perito Criminal
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ou Médico-Legista, a chefia das Seções Técnicas Regionais de Criminalística, por um

Perito  Criminal  e a chefia  dos Postos Médico-Legais,  por  um Médico-Legista,  por

proposta do Superintendente de Polícia Técnico-Científica 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  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

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
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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

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;
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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:

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.

§ 1º - 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
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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.

§ 1º - O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções.

§ 2º - No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:

I  -  será  afastado  a  partir  da  decisão  de  mérito  transitada  em  julgado  até  o

cumprimento total da pena 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.

§ 3º - É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4º - O afastamento a que se refere o caput compete ao Chefe da PCMG.

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
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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

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



2227
____________________________________________________________________________

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 ou 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

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.
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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

irmãos com comprovada 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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.

§ 4º  -  Na hipótese do  inciso  V  do  caput,  poderá  ocorrer,  além da remoção,  a

transferência do policial civil para unidade ou órgão da PCMG diverso daquele em

que se encontra lotado, dentro do mesmo município.

Art.  53  -  A remoção  ou  transferência  de  lotação  de  Delegado  de  Polícia  por

conveniência  da  disciplina  somente  ocorrerá  após  a  abertura  da  sindicância  ou
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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 ou transferência, 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.

§ 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
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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.

§  1º  -  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.

§ 2º - 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

encaminhada à Assembleia Legislativa.

§ 3º - O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade

diversa  da  lotação  do  policial  civil,  em  qualquer  região  do  Estado  ou  fora  dele,

considera-se como tempo efetivamente trabalhado.

CAPÍTULO V

DAS LICENÇAS, 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;
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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.

§ 1º - A licença concedida dentro do prazo de sessenta dias do término da anterior é

considerada prorrogação.

§ 2º - 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.

§  3º  -  Declarada  a  incapacidade  definitiva  para  o  serviço,  o  policial  civil  será

afastado  de  suas  funções  e  aposentado,  ou,  se  considerado  apto,  reassumirá  o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art. 63 - O policial civil acometido de doença grave definida em portaria ministerial

ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com  vencimento  ou

remuneração integral e demais vantagens.

Parágrafo único - Para verificação da doença referida no caput, a inspeção médica

será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial, composta de três membros.

Art. 64 - A licença será convertida em aposentadoria, antes do prazo estabelecido

de  dois  anos  ininterruptos,  quando  assim  opinar  a  junta  médica,  por  considerar

definitiva para o serviço público a invalidez do policial civil.

Art. 65 - A licença por motivo de doença em pessoa da família, 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
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remuneração, por até cento e vinte dias.

§ 1º - A licença a que se refere o caput somente será concedida se a assistência

direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o

exercício do cargo.

§ 2º - O requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá

ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial.

§ 3º - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, 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

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;
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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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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.

§  3º  -  O  policial  civil  que  não  comprovar  o  aproveitamento  da  atividade

desempenhada,  na  forma  do  §  2º,  nos  trinta  dias  subsequentes  ao  seu  término,

perderá o direito de computar o tempo de afastamento como tempo de serviço.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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.
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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.

§ 1º - 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

deverá  optar  pela  percepção  dos  vencimentos  e  vantagens  de  uma das  funções

públicas exercidas.

§ 4º - O afastamento previsto no inciso IV do  caput não será considerado como

efetivo exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.

§ 5º - 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
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Seção I

Da Aposentadoria

Art. 71 - O policial civil será aposentado:

I - compulsoriamente;

II - voluntariamente;

III - por invalidez.

§  1º  -  A aposentadoria  compulsória  do  policial  civil  ocorre aos setenta  anos de

idade, nos termos da Constituição da República.

§ 2º - É adotado regime especial de aposentadoria, nos termos dos incisos II e III do

§ 4º do art. 40 da Constituição da República, para o policial  civil,  cujo exercício é

considerado atividade de risco.

§ 3º - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período

não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço.

Art. 72 - O policial civil  será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das

carreiras a que se refere o art. 76.

§ 1º - 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.

§  2º  -  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.
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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

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.

§ 2º  -  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.
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Seção III

Da Pensão Especial

Art.  74 -  À família  do policial  civil  que falecer  em consequência de acidente no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do

dever é assegurada pensão especial, que não poderá ser inferior ao vencimento e

demais vantagens que percebia à época do evento.

Parágrafo  único  -  A pensão especial  de  que trata  o  caput será  reajustada  nas

mesmas  bases  do  reajustamento  que  for  concedido  à  remuneração  do  cargo

equivalente.

Art. 75 - Disposições relativas à concessão de pensão especial e seus beneficiários

serão tratadas em lei específica.

TÍTULO IV

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76 - As carreiras policiais civis são as seguintes:

I - Delegado de Polícia;

II - Escrivão de Polícia;

III - Investigador de Polícia;

IV - Médico-Legista;

V - Perito Criminal.

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,
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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.

§ 1º  -  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

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;
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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

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.

§ 2º - 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.

§ 3º - 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.
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§ 4º - 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.

§  1º  -  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.

§ 2º - A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais,

com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética e de desenvolver o espírito de

mútua cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito.

§ 3º - 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.

§ 4º  -  O regime hierárquico não autoriza imposições sobre o convencimento do

policial civil, desde que devidamente fundamentado, ficando garantida sua autonomia

nas respostas às requisições.

§ 5º - Para fins de elaboração da política de remuneração das carreiras a que se

refere o art. 76, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6º - Não há subordinação hierárquica entre o Escrivão de Polícia, o Investigador
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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.

§ 1º - O Chefe da PCMG, mediante aprovação do Conselho Superior da PCMG

poderá estabelecer regras complementares para cumprimento da jornada de trabalho

dos policiais civis.

§  2º  -  O  funcionamento  do  plantão  de  Delegacias  de  Polícia  Civil  ocorrerá  no

período noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho

Superior da 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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;
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II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequadas para o exercício do cargo pretendido;

III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;

IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o

exercício da função;

V - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos

moral, social e criminal.

§ 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.

§  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 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.

Art. 85 - O ingresso em cargo das carreiras a que se refere o art. 76, a realizar-se

conforme o disposto no art. 83, depende da comprovação de habilitação mínima em
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nível superior:

I - correspondente a graduação em direito, para ingresso na carreira de Delegado

de Polícia;

II - correspondente a graduação em medicina, para ingresso na carreira de Médico-

Legista;

III - conforme definido no edital do concurso público, para ingresso nas carreiras de

Escrivão de Polícia, de Investigador de Polícia e de 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.

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;
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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 composta por

policiais civis estáveis, instituída por ato do Chefe da PCMG.

§ 1º - 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

carreira superior àquele em que estiver posicionado o servidor avaliado.

§ 2º - 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.

§ 1º - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.
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§ 2º - 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.

§ 1º - A progressão do policial civil posicionado até o penúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado.

§  2º  -  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 § 2º

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;
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IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e ter se beneficiado da

faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado.

Art. 94 - Promoção é a passagem do policial civil do nível em que se encontra para

o nível subsequente, na carreira a que pertence.

§ 1º - 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.

§ 2º - A promoção pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento ocorrerá,

anualmente, nos meses de junho e dezembro, na forma de regulamento.

§ 3º - Os períodos previstos no § 2º podem se aplicar para a promoção por ato de

bravura e para a promoção especial.

§  4º  -  As  promoções  por  invalidez,  post  mortem e  por  aposentadoria  poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 5º - Fará jus à promoção por merecimento e por antiguidade o policial civil que

atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  preencher  os  seguintes

requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício 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 § 3º 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.
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§ 6º - 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, de Médico-Legista e de Perito Criminal é o constante no Anexo I desta lei

complementar.

§ 8º - 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 de oito anos

de efetivo exercício;

III  -  ter  obtido  resultado  satisfatório  nas  avaliações  de  desempenho  individual

durante o período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado;

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
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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 § 1º 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 no nível;

III - o maior tempo de serviço na carreira;

IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público;

VI - o policial civil de maior idade.

Art.  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 nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha
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feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da  Constituição  do  Estado  e  que  cumprir  os  requisitos  estabelecidos  nesta  lei

complementar.

§ 1º - 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.

§ 2º - A ADI e a AED serão realizadas em conformidade com instrução do Conselho

Superior da PCMG.

§ 3º - 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.

§ 4º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 5º - 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.

§  6º  -  O policial  civil  poderá  utilizar,  para  fins  de  aquisição do ADE,  o  período

anterior  à  sua  opção  por  esse  adicional,  que  será  considerado  de  resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 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.

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  no  inciso  II  do  caput,  considera-se  satisfatório  o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º -  O período anual considerado para a AED terá início no dia e no mês do

ingresso do policial na PCMG.

§ 3º - 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.

§ 4º - A regulamentação da ADI e da AED, no que se refere ao disposto no § 3º,
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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).

§ 1º - 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.

§ 2º - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 3º - O policial civil que não for avaliado, por estar totalmente afastado de suas

atividades  por  mais  de  cento  e  vinte  dias,  devido  a  problemas  de  saúde,  terá  o

resultado de sua AED ou ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar

essa situação.

§ 4º - Se o afastamento previsto no § 3º 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).

§  5º  -  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.

§ 6º - 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
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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

quatro por cento).

§  1º  -  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.

§ 2º - 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
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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 Substituto 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 nº 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

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
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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

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.

§ 1º - Aplica-se ao cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil a ressalva

constante no caput do art. 109.

§ 2º - O Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil integra o Conselho Superior da

PCMG.

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.
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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 - um mil e doze cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia I;

V - três mil quatrocentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo da carreira

de Investigador de Polícia I.

§ 1º - 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, um 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, um mil e doze cargos;

V - Escrivão de Polícia II, um 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.

§ 2º - Serão transformados, com a vacância, os cargos de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I e os cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de

Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia I.

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
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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. 1º a 3º, 5º a 10, 12 a 20-F, 30, 37, 38, 40, 42 e os Anexos I e IV da Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005;

III - os arts. 1º a 6º, 12 a 15 e os Anexos I e II da Lei Complementar nº 113, de 29 de

junho de 2010;

IV - a Lei Complementar nº 98, de 6 de agosto de 2007;

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 77 da Lei Complementar nº , de de de 2013)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Delegado  de  Polícia  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 30.10.2013.

I.2 - Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico-Legista foi publicada no Diário do Legislativo,

de 30.10.2013.

- Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Perito Criminal foi publicada no Diário do Legislativo,

de 30.10.2013.

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 30.10.2013.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da Carreira  de  Escrivão de Polícia  II  foi  publicada no  Diário  do

Legislativo, de 30.10.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2013.
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I.5.2 - Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia II foi publicada no Diário do

Legislativo, de 30.10.2013.

ANEXO II

(a que se refere o § 1º do art. 79 da Lei Complementar nº , 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

de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de
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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 e 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. 5º da Constituição

da República;

p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás

de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para Delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.

II.2 - Ao Escrivão de Polícia cabe:

a)  registrar  em  termo  declarações,  depoimentos  e  informações  de  autores,
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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;

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 escrita do Delegado de Polícia competente;

j) lavrar ou orientar a lavratura dos termos de abertura e encerramento dos livros

cartorários, bem como sua escrituração;

k) dar vista dos autos dos procedimentos de polícia judiciária às partes, advogados,

procuradores  e  autoridades  competentes,  quando  autorizado  pelo  Delegado  de

Polícia presidente dos feitos;
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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 realizados pela autoridade policial.

- 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

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
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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 de 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 datiloscópico para a identificação de pessoas e de cadáveres;

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

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
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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 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

científico e tecnológico, observada a formação acadêmica específica para o exercício

da função, nos termos da Lei federal nº 12.030, de 17 de setembro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher

vestígios,  ou  em  laboratórios,  para  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,

procedimento administrativo ou processo judicial criminal;



2263
____________________________________________________________________________

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 nº 49, de 13 de junho de 2001

* - O  Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição nº 49, de 13/6/2001, foi publicado no Diário do Legislativo, de

30.10.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.890

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Toc na Lata do Ginásio, com

sede no Município de Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do

Ginásio, com sede no Município de Tocantins.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.891

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

do Fundo Especial do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Ministério Público, no

valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

II - despesas com investimentos, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

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

do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Especial do Ministério Público, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.892

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

do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
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Gerais  -  MPMG  -,  no  valor  de  R$55.910.000,00  (cinquenta  e  cinco  milhões

novecentos e dez mil reais), para atender a:

I - despesas com pessoal ativo e encargos sociais, no valor de R$44.600.000,00

(quarenta e quatro milhões e seiscentos mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$8.450.000,00  (oito  milhões

quatrocentos e cinquenta mil reais);

III  -  despesas  com  investimentos,  no  valor  de  R$2.860.000,00  (dois  milhões

oitocentos e sessenta mil reais).

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

I  -  do  excesso  de  arrecadação prevista  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$49.100.000,00 (quarenta e nove milhões e cem mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do MPMG, no valor de

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

III  -  do  superávit  financeiro  do  Convênio  n°  759459/2011,  firmado  em  16  de

novembro de 2011, entre o MPMG e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria

de Direitos Econômicos, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

IV - do superávit financeiro da receita de Alienação de Bens de Entidades Estaduais

do MPMG, no valor de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);

V -  do superávit  financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do

MPMG, no valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.893

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo,
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com sede no Município de Amparo do Serra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Lira  Nossa

Senhora do Amparo, com sede no Município de Amparo do Serra.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.894

Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Paraisense de Cultura, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.889

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

do Tribunal de Contas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG -, no valor de R$50.607.744,00 (cinquenta milhões seiscentos e sete

mil setecentos e quarenta e quatro reais), para atender a:

I  -  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais,  no  valor  de  R$50.257.744,00

(cinquenta milhões duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro

reais);
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II - outras despesas correntes, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil

reais).

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

I - da anulação de dotações orçamentárias de Recursos Ordinários do TCEMG, no

valor de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);

II  -  do  excesso de arrecadação previsto  para  o corrente  exercício,  no  valor  de

R$38.688.324,00 (trinta e oito milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte

e quatro reais);

III  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do

TCEMG, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

IV - do saldo financeiro da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro

de Previdência - Funfip -, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil

reais);

V - do saldo financeiro da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip, no

valor de R$1.819.420,00 (um milhão oitocentos e dezenove mil quatrocentos e vinte

reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 55ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo - Palavras do Deputado
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Ivair Nogueira - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Bruno Simões Dias - Palavras do

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - 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 Jayro Lessa, 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 Precon pelos 50 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Bruno Simões

Dias, presidente do Grupo Precon; Milton Vianna Dias, fundador do Grupo Precon;

José Aparecido Ribeiro, presidente do Conselho Empresarial de Políticas Urbanas da

Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas; e deputado Ivair Nogueira,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Gostaríamos de informar o recebimento de mensagens que nos foram enviadas

pelos Exmos. Srs. deputado federal Marcos Montes e Fernando Coura, presidente do

Sindiextra, por meio das quais lamentam não poderem estar presentes, em razão de

compromissos  previamente  agendados,  que  conflitam  com  este  horário  e  dia,

cumprimentam  o  deputado  Ivair  Nogueira  pela  iniciativa  da  propositura  desta

homenagem e parabenizam o Grupo Precon pelos 50 anos da sua fundação, nas

pessoas do seu presidente e seu fundador, que representam muito bem a empresa

na Mesa de honra.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Caros  amigos  deputado  Hely  Tarqüínio,  2º-vice-presidente  da  Assembleia

Legislativa,  aqui  representando  o  nosso  querido  presidente  Dinis  Pinheiro;  Bruno

Simões Dias, presidente do Grupo Precon; Milton Vianna Dias, fundador do Grupo

Precon;  deputado  Jayro  Lessa;  José  Aparecido  Ribeiro,  presidente  do  Conselho

Empresarial e de Políticas Urbanas da Associação Comercial e Empresarial de Minas

-  ACMinas;  Márcio Fagundes;  Edmar Nogueira,  meu irmão;  senhoras e senhores,

funcionários e diretores da Precon, convidados, boa noite.

Disse  há  pouco  ao  Dr.  Milton  que,  entre  as  muitas  pessoas  que  apoiaram  o

requerimento  de  prestar  uma homenagem  à  Precon  por  seus  50  anos,  duas  se

destacaram: o deputado Jayro Lessa, que tem um carinho especial pela Precon e me

parabenizou por propor esta homenagem, e o próprio presidente Dinis Pinheiro, que,

sabedor da importância da Precon no contexto de Minas Gerais, disse-me, brincando,

que gostaria de ter  sido o autor desse requerimento. Disse-lhe que ele já era um

coautor.  Na  verdade,  nós,  deputados  desta  Casa,  sentimo-nos  muito  orgulhosos,

porque o requerimento é meu, mas obteve apoio dos meus pares nesta Casa, o que é

de fundamental importância para a aprovação, não só de homenagens como esta,

como de projetos importantes.

Com  espírito  de  inovação  e  pioneirismo,  uma  pequena  fábrica  de  estacas  de

concreto para fundação começou a dar os primeiros passos, na nossa querida Pedro

Leopoldo, em 1963. Era o sonho do engenheiro Milton Vianna Dias tomando corpo e

forma.  Era  a  Precon  industrial,  produzindo as  primeiras  peças  pré-fabricadas  em

concreto protendido do Estado.

Mais tarde, acumulando tecnologia em construções pré-fabricadas, a Precon iniciou

o  processo  de  diversificar  sua  linha  de  produção,  inaugurando  sua  entrada  no

mercado  de  material  de  construção.  Com  a  mentalidade  vanguardista  que  lhe  é

peculiar, Milton Dias entendeu que era preciso crescer e expandir. Assim, a Precon
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passou por mudanças importantes, entre elas, a passagem da presidência de Milton

para seu filho, Bruno Simões Dias.

O  Grupo  Precon  cresceu  e  se  expandiu,  aliando  conhecimento  à  demanda  do

mercado. Diversificar os negócios foi, portanto, questão de tempo. Assim, nasceram

as  empresas  Precon  Material  de  Construção,  o  que  deu  início  às  operações  da

primeira fábrica de telhas de PVC do Brasil, a Precon Engenharia, primeira empresa

no Brasil  a  ter  um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, o Ville

Barcelona, em Betim, minha querida terra natal,  da qual  tenho muito orgulho - fui

Prefeito  daquela  cidade  -,  recebendo  o  certificado  com  o  Selo  Azul  de

Sustentabilidade da Caixa Econômica Federal.

Dr. Milton, tive a oportunidade de acompanhar aquele empreendimento, fui à sua

inauguração e pude ver o quanto foi importante pela qualidade do material. É uma

empresa que tem responsabilidade, que cresceu ao longo dos anos, e não cresceu

por  crescer,  cresceu  acompanhando  o  desenvolvimento  com  qualidade,  com

tecnologia. Não é à toa que hoje a Precon está comemorando os seus 50 anos de

existência. Além dessas, temos ainda a Precon Estiraço, que traz soluções estruturais

para obras de todos os portes; e o Terras Fidalgo, que, na realidade, provém de um

antigo projeto com as mesmas nuances vanguardistas e de ideais de sustentabilidade

que sempre moveram a Precon. Mais tarde, veio a criação da BTS Proportis, a mais

nova  empresa  do  grupo.  A inclusão  de  novos  sócios  contribuiu  para  que  cada

empresa do grupo tivesse autonomia e dinâmicas próprias. Essas foram as principais

medidas  para  que  a  Precon  fosse  reconhecida  como  é  hoje:  referência  em

construção.

Contudo, mesmo que a história não fosse balizada pelo sucesso, pela ousadia e

pelo compromisso com a inovação, a Precon já seria digna de reconhecimento por

parte deste Parlamento, pois foi o simples sonho de industrializar a construção civil e

facilitar a vida de quem atua no setor que estimulou o trabalho contínuo e exemplar

da Precon nos últimos 50 anos.

Reconhecer  a Precon é ser solidário aos ideais  de vida e da história do nosso

amigo, Dr. Milton, que hoje está comemorando essa vitória conosco, mantidos com

muita competência por seu filho, o Bruno, que hoje dirige essa empresa tão bem-
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sucedida. Reconhecer a Precon é entender que o DNA da inovação significa traçar

projetos  e  colocá-los  em  prática;  significa  acreditar  no  potencial  empreendedor  e

transformar  a  realidade,  tornando  as  construções  mais  sustentáveis,  eficientes  e

ágeis.  E  é  claro  que  nada  disso  seria  realidade se  não fossem os  parceiros,  os

funcionários,  aqueles  que  sonham  e  querem  realizar  os  projetos  juntos  porque

acreditam  no  trabalho  e  na  ideologia  inspiradora  que  transformou  a  maneira  de

construir, sejam edifícios ou belas histórias!

Parabéns à Precon! Parabéns à Precon, parabéns ao Sr. Milton, parabéns ao Bruno

Dias e a todos que fazem parte dessa história maravilhosa da Precon. Que a paixão

pela construção de novos rumos, descortinando horizontes, continue sendo a mola

mestra do desenvolvimento dessa importante empresa para Minas Gerais e para o

Brasil!

Hoje estamos vivendo um boom do desenvolvimento neste país, e a construção civil

é, sem dúvida alguma, o carro-chefe. Assim como a Precon foi reconhecida e recebeu

o Selo Azul dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, que tem contribuído para o

desenvolvimento dessa cidade - como disse ao Dr. Milton -, hoje as cidades da região

metropolitana,  como  um  todo,  têm  apresentado  um  desenvolvimento  que  não

conseguimos acompanhar. Hoje, se não tivéssemos uma Precon, com a facilidade de

colocar seus produtos no mercado,  facilitando a construção cada dia mais,  talvez

enfrentaríamos muitas dificuldades, ainda mais com o avanço da tecnologia, que tem

proporcionado, sem dúvida alguma, um dinamismo e um progresso muito importante

para todos nós.

O Dr. Milton me dizia que muitas pessoas, ao verem a Precon hoje, comemorando

50 anos, podem imaginar que isso acontece porque ele veio do berço de ouro, veio

de uma vida boa. Ele me lembrava que também colocou a mão na massa quando

começou, pois o negócio de cada um só vai para a frente quando o dono toma conta,

pega para valer. O Dr. Milton e o seu filho colocaram a mão na massa. Esse é o

principal ingrediente na receita do sucesso e, sem dúvida alguma, ele conta com seus

funcionários, diretores,  para nos brindar  com a qualidade, com a eficiência que a

Precon vem demonstrando ao longo desses 50 anos.

Dr. Milton, Bruno, neste momento em que a Precon recebe do povo mineiro esta
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homenagem muito singela, mas que serve para reconhecer esse dinamismo, esse

trabalho, quero dizer em meu nome, em nome do Dr. Hely, do deputado Jairo, do

nosso querido presidente, deputado Dinis Pinheiro que não podemos deixar passar

em  branco  uma  data  tão  especial,  uma  comemoração  tão  importante  para  uma

empresa que tem um significado muito importante para o nosso desenvolvimento.

Não é à toa que hoje Minas Gerais é um dos Estados que têm um dos melhores

níveis de desenvolvimento do nosso país.

Está aqui o meu amigo José Ribeiro, que tem contribuído muito conosco. Fico muito

honrado por você fazer parte desta Mesa. Hoje, estamos homenageando a Precon,

mas  é  importante  dizer  que  José  Ribeiro  é  um  dos  consultores  da  Associação

Comercial de Minas e se preocupa com temas importantes. Tivemos a oportunidade

de discutir nesta Casa o tema “Mobilidade urbana”,  que traz em si os reflexos do

crescimento,  da  construção,  de  um  modo  geral,  e  da  facilidade  da  aquisição  de

veículos pela população. Tudo isso exige medidas que devemos tomar em um futuro

muito próximo. Queria fazer uma homenagem muito justa ao meu amigo José Ribeiro,

que tem contribuído com esta Casa em várias discussões, principalmente na questão

da mobilidade urbana, que tem tudo a ver com o crescimento e o desenvolvimento do

País.  José  Ribeiro,  receba  também  a  homenagem  da  Assembleia  por  sua

contribuição cada vez mais positiva. Você tem uma maneira diferenciada de enxergar,

de  criticar,  de  apontar,  pois  não  tem  medo  de  abordar  as  coisas  com  muita

sinceridade e clarividência. Fica aqui o nosso abraço a você.

Hoje, nossa homenagem especial é para a Precon. Vocês, funcionários, devem se

sentir orgulhosos de participar de uma empresa tão importante. Dr. Milton e Bruno,

recebam  as  nossas  homenagens  e  que  vocês  possam continuar  trabalhando  por

muitos  anos pela  frente,  prestando esses  relevantes  serviços  e fazendo parte  do

desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Hely Tarqüínio, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro,  fará a entrega aos Srs. Bruno

Simões Dias, presidente do Grupo Precon, e Milton Vianna Dias, fundador do grupo,

de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres:
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“De uma pequena fábrica de estacas de concreto, em Pedro Leopoldo, a um dos

maiores grupos do ramo da construção civil do País. Essa é a história da Precon,

sempre marcada por pioneirismo, inovação e uso permanente de tecnologia de ponta

em seus processos de produção. Nos anos 1970, pouco depois de sua fundação, a

empresa  ingressou  no  segmento  de  materiais  de  construção  e  acabamento  e,

posteriormente, passou a desenvolver soluções em aço para obras. Hoje evoluiu para

seu  próprio  sistema construtivo  industrializado,  colocado  em  prática  por  meio  da

Precon Engenharia. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer o valor

do Grupo Precon para Minas e para o Brasil, presta a ele justa homenagem pelos 50

anos de sua fundação”.

O presidente - Convido o presidente do Grupo Precon, Sr. Bruno Simões Dias, e

seu fundador, Milton Vianna Dias, a receber a placa de homenagem, não esquecendo

o  nosso  grande  Jayro  Lessa,  que  é  uma  luz  nesta  Assembleia  e  amigo  dos

empresários e da família Precon.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Bruno Simões Dias

Exmo. Sr. Deputado Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia;

Sr. Milton Vianna Dias, meu pai, fundador do Grupo Precon; Exmo. Sr. Deputado e

amigo Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

autor  do  requerimento  que deu origem a esta homenagem -  obrigado;  Exmo.  Sr.

Deputado e amigo Jayro Lessa; Sr. José Aparecido Ribeiro, presidente do Conselho

Empresarial de Políticas Urbanas da Associação Comercial e Empresarial de Minas -

ACMinas -, representando a entidade, boa noite. Muito obrigado pela presença de

vocês. Tem de ter coração para aguentar momentos destes, pois é muita emoção.

Ficamos muito felizes com essas homenagens. Este ano está sendo o ano em que a

máquina tem de estar firme, pois a cada dia temos mais emoção.

Caro deputado Ivair Nogueira, muito obrigado por promover esta grata homenagem

à Precon aqui,  na Assembleia.  Estamos felizes por comemorar este momento tão

importante para todos nós da Precon. A abertura ao diálogo e o apoio desta Casa às

empresas mineiras e à própria Precon foram e são importantes para a concretização
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desta história de luta, superação e sucesso. Poder receber esta homenagem é uma

honra  e  significa  muito  para  todos  nós  da  equipe  Precon,  aqui  representada  por

vários colaboradores. Esta homenagem só aumenta o nosso compromisso. Como o

deputado disse, o processo é contínuo, e os desafios não são fáceis.

Esse cinquentenário vem coroar a história da vida de meu pai, que, para mim, é o

grande  homenageado.  Sua  história  nos  faz  presentes,  nos  inspira  e  nos  desafia

muito. Aos 30 anos de idade, ele saiu da empresa da família e, em 1953, iniciou o

sonho de industrializar a construção civil.  Enfrentou muitas dificuldades, mas, com

muita fé, trabalho e otimismo contagiante, as superou, sempre tendo ao seu lado a

companheira,  amiga e  maior  incentivadora,  minha mãe,  Eliana Simões  Dias,  que

infelizmente não pôde estar aqui hoje.

De  uma fábrica  pequena,  com  11  funcionários,  encravada  no  centro  de  Pedro

Leopoldo, somos hoje uma marca reconhecida em todo o Brasil, com mais de 1.500

funcionários, seis unidades fabris e mais de 10 mil clientes ativos. A Precon é hoje

uma referência da industrialização da construção civil no Brasil. Temos o orgulho de

dizer que continuamos a ser uma empresa simples, de pessoas simples. Esses são

os valores que aprendemos com o nosso fundador desde o início da nossa trajetória.

Apesar  disso  tudo,  não  deixamos  de  ter  projetos  ousados  de  crescimento.

Nascemos para construir, realizar e lutar. Isso é o que nos motiva a seguir adiante.

Sempre tivemos o apoio das comunidades em que atuamos e nelas nos espelhamos

para crescer de forma sustentável, respeitando a história e a cultura de cada lugar. A

nossa história é conduzida mesmo por muitas mãos. O exemplo está aqui: são os

nossos  fornecedores,  prestadores  de  serviços,  transportadores,  clientes,

colaboradores e amigos que fazem parte da cadeia da Precon.

Por falar de amigos e da história da Precon, não poderia deixar de mencionar meu

sócio, meu irmão, meu amigo, Décio Vinício Gomes, com quem venho, desde 2009,

dividindo e construindo essa história - Décio, estamos juntos, sempre em busca de

resultado e felicidade, binômio que nos orienta. Agradeço a todos por compartilharem

esta homenagem com a família Precon. Temos orgulho de ser uma empresa mineira.

Deputado Ivair Nogueira, muito obrigado pela homenagem. Agradeço a presença de

todos.
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Palavras do Presidente

Neste momento, temos a honra de representar e fazer o pronunciamento em nome

do nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro,  que, por motivos outros, solicitou a

mim  e  ao  nosso  querido  deputado  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente,  que

presidíssemos esta reunião.

Gostaria de saudar o Sr. Bruno Simões Dias, presidente do Grupo Precon; o Sr.

Milton Vianna Dias, fundador do Grupo Precon; o Exmo. Sr. deputado Ivair Nogueira,

1º-vice-presidente  da  Assembleia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; o nosso amigo, Exmo. Sr. deputado Jayro Lessa; o Sr. José Aparecido

Ribeiro,  presidente  do  Conselho  Empresarial  de  Políticas  Urbanas  da Associação

Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas. Também nos dirigimos à família Precon

como um todo e a todos os que atenderam este convite.

Tenho particular satisfação em participar desta merecida homenagem aos 50 anos

da Precon, grupo empresarial caracterizado pelo pioneirismo, pela seriedade e pelo

empreendedorismo. Esta longa trajetória de sucesso se deve, em grande medida, à

atitude da família Dias, que conjuga tino para os negócios com um profundo respeito

pelo  ser  humano.  Essa atitude,  a um só tempo humana e  arrojada,  perpassa os

negócios da família desde 1963, quando o engenheiro Milton Vianna Dias fundou, em

Pedro Leopoldo, a Precon Industrial S.A.

A fábrica, que empregava apenas 11 funcionários, era modesta em sua estrutura,

mas audaciosa em suas atividades. Foi a primeira do Estado a produzir peças pré-

fabricadas em concreto protendido,  que ainda eram novidade na época. A aposta

nesse produto de vanguarda se revelou acertada, levando a empresa a expandir as

atividades  na  década  de  1970,  quando  diversificou  sua  produção  e  entrou  no

mercado  de  materiais  de  construção,  inovando  com  o  lançamento  de  telhas  de

fibrocimento.  Herdeiro do espírito de liderança e do talento empreendedor  do pai,

Bruno Simões Dias assumiu a presidência há cerca de uma década, trabalhando duro

para consolidar e ampliar o negócio.

Hoje o grupo Precon está presente em quatro estados e emprega mais de 1.500

funcionários,  sendo formado pelas  empresas Precon Estiraço,  Precon Material  de

Construção e Precon Engenharia. A filosofia do grupo inspirou também a criação da
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BTS Properties e da Terras Fidalgo. Cada uma dessa empresas dá prosseguimento,

em sua atuação diária, à tradição de pioneirismo e ousadia que se tornou o diferencial

da primeira fábrica, fundada, nos anos 1960, em Pedro Leopoldo. A Precon Estiraço,

credenciada  da  ArcelorMittal  no  Estado,  atua  em  corte,  dobra  e  montagem  de

armações de aço. Seu objetivo é oferecer soluções estruturais para obras de todos os

portes, buscando diminuir os riscos de acidentes, racionalizar os canteiros e reduzir

de perdas de aço, prestando assistência técnica com equipe especializada.

A Precon Material de Construção fabrica, com rigoroso controle de qualidade e as

melhores matérias-primas disponíveis no mercado, amplo leque de produtos, como

argamassas,  rejuntes  e  blocos  de  concreto  celular  autoclavado.  Sempre  na

vanguarda de seu setor de atuação, foi a primeira fábrica brasileira a produzir telhas

de  PVC.  Trabalhando  para  ajudar  seus  clientes  a  construir  com  eficiência,

sustentabilidade  e  lucratividade,  a  Precon  Material  de  Construção  desenvolve

produtos que contribuem para obras mais limpas, rápidas e economicamente viáveis.

A Precon  Engenharia,  com  atuação  no  ramo  de  pré-fabricados  e  incorporação

imobiliária  habitacional,  desenvolveu,  após  duas  décadas  de  pesquisas,  um

revolucionário  sistema  construtivo  industrializado.  Focada  em  empreendimentos

residenciais, a empresa é capaz de incorporar e construir com maior previsibilidade

de  custos  e  prazos.  Em  razão  da  qualidade  e  da  sustentabilidade  de  seus

empreendimentos  imobiliários,  que  geram  durante  a  construção  muito  menos

resíduos que as obras tradicionais,  a Precon Engenharia angariou vários  prêmios

importantes em 2012 e em 2013. Vejam a inteligência e a criatividade para atingir

seus  objetivos!  Além  disso,  tornou-se  a  primeira  empresa  do  Brasil  a  ter  um

empreendimento no programa Minha Casa Minha Vida, o Ville Barcelona, certificado

com o Selo Azul de Sustentabilidade da Caixa Econômica Federal.

A atuação  de  cada  uma  dessas  empresas  evidencia  que  a  organização  é  um

exemplo de responsabilidade social e de respeito ao meio ambiente, procurando dar

a sua contribuição para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. O Parlamento

de Minas, a Casa do povo mineiro, aplaude o Grupo Precon pelos valiosos serviços

prestados  à  população  mineira  neste  meio  século,  desejando-lhe  vida  longa  e

permanente sucesso. Parabéns à família Precon. Que Deus abençoe cada um de nós
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e que a Precon continue tendo progresso vertiginoso, para o bem de Minas Gerais e

do Brasil! Muito obrigado.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados  para a extraordinária de amanhã, dia 24, 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 ordem

do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

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

Fase:  Questão  de  Ordem  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Discussão  e

Votação de Proposições:  Requerimento  do  deputado Neider  Moreira;  aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012; apresentação

da Emenda nº 1; encerramento da discussão; questões de ordem; votação nominal

do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emenda; aprovação; requerimento

do deputado Sargento Rodrigues; deferimento; leitura e votação nominal da Emenda

nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.214/2013; aprovação

na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

3.879/2013; discurso do deputado Sargento Rodrigues; apresentação da Emenda nº

1; encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação

na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;  rejeição  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
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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

Valadares - 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  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O presidente - Esgotado o prazo destinado à leitura da ata, dou-a por aprovada.

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

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, quis interferir na aprovação da ata,

mas  entendo  que  ela  tem  de  ser  resumida  em  vista  da  quantidade  de

pronunciamentos e projetos. Isso é perfeitamente compreensível, mas ontem deveria

ter sido registrado o importante momento histórico ocorrido em Minas Gerais, após

um longo período, deputado Hely Tarqüínio, de debates e discussões envolvendo o
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governo do Estado, o movimento sindical e sobretudo os parlamentares da Casa,

representados pelos vários líderes dos partidos que compõem o Parlamento. Ontem

aprovamos, em 1º turno, a Lei Orgânica da Polícia Civil, um sonho antigo e desejado,

que ficou por todo esse período em debate. Assim, gostaríamos que fosse registrado

em ata esse nosso reconhecimento ao governo de Minas, à Polícia Civil e aos nossos

colegas  da  Assembleia,  como já  disse,  representados  pelos  líderes  dos  diversos

partidos que compõem a Casa. Foi um momento realmente histórico, deputado Ivair

Nogueira, mas repito que entendo que a ata deve ser sucinta; porém o esforço do

governo de Minas, o esforço desta Casa e o esforço do movimento sindical devem

ser registrados em razão dessa grande conquista. Esperamos que a Lei Orgânica da

Polícia Civil também seja aprovada em 2º turno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  12  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.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Vem à Mesa requerimento  do deputado Neider  Moreira  em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012, os Projetos de Lei nºs 4.214 e 3.879/2013 e o Projeto de

Lei  Complementar  nº  37/2013  sejam  apreciados  nessa  ordem.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, do governador

do Estado, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Acrescente-se  ao  art.  115  o  seguinte  §  2º,  ficando  o  seu  parágrafo  único

transformado em § 1º:

“Art. 115 - (...)

§ 2° - O Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil integra o Conselho Superior da

PCMG.”.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado

Lafayette  de Andrada,  que recebeu o nº  1 e,  nos termos do § 4º  do art.  189 do

Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação  independentemente  de  parecer.  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 a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel,

que façam o registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto.

Questões de Ordem

O deputado João Leite - Obrigado. Sr. Presidente. Pelo painel,  constatamos que

algumas comissões estão em funcionamento. Dada a relevância da matéria, gostaria

que pedisse aos deputados que viessem votar. Faço essa solicitação, pois, como o

deputado Sargento Rodrigues nos lembrou,  necessitamos de quórum qualificado...

Parece que já há quórum. Pelo menos, poderiam ser chamados os deputados da

Comissão de Saúde, para termos o quórum necessário. Obrigado.

O presidente - A presidência vai aguardar a chegada dos deputados participantes

de reunião em comissão. Com a palavra, pela ordem, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, gostaria de deixar consignado o esforço

desta Casa, tendo em vista o aprimoramento do Projeto de Lei Complementar nº 23.

Destaco também a participação do deputado Lafayette de Andrada como interlocutor.

Sabemos que nem tudo chega aonde é preciso chegar e aonde todos querem, mas o

deputado  Lafayette  de  Andrada  realizou  um  trabalho  extraordinário.  Há  de  se
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ressaltar e deixar aqui registrada a participação do deputado Lafayette de Andrada na

concepção e na finalização desse importante projeto da Polícia Civil. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio

- Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

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

Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr.  Presidente, gostaria que V. Exa. fizesse a

leitura da emenda para o esclarecimento da votação.

O presidente - É regimental. Com a palavra, o secretário para proceder à leitura da

emenda.

O secretário (deputado Neider Moreira) - (- Lê a Emenda nº 1 ao Projeto de Lei

Complementar nº 23/2012, que é a publicada nesta edição.)

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -  Célio Moreira -  Doutor Wilson Batista - Duarte

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

Franco -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
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Humberto Carneiro  -  Luzia Ferreira -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.214/2013, do procurador-geral de

justiça,  que  fixa  o  percentual,  relativo  ao  ano  de  2013,  para  revisão  anual  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  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  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco -

Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira -  Neilando Pimenta  -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -

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

Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.214/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.879/2013, do Tribunal de Justiça, que

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. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, vou logo adiantando aos ilustres

deputados que eu poderia discutir a matéria durante uma hora, mas o farei na forma

de encaminhamento de votação, no prazo máximo de 10 minutos.

Deputados Bonifácio Mourão, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir, informo que

seria  de  bom  alvitre  que  V.  Exas.  permanecessem  em  Plenário,  para  que  este

deputado não estenda a discussão do projeto.

Ontem, apresentamos a este projeto uma emenda extinguindo o Tribunal de Justiça

Militar  por  uma série  de  razões,  as  mais  republicanas  possíveis,  deputada Maria

Tereza Lara. Propomos a extinção da estrutura do Tribunal de Justiça Militar, porque é

permitido,  sim, emendar  em matéria de iniciativa do Tribunal  de Justiça.  Cabe ao

Tribunal de Justiça a iniciativa de criar. Quando propomos a extinção, não há que se

falar em vício, porque não estamos trazendo mais despesas.

Solicito à Silvana um exemplar da Constituição da República, pois o art. 125, § 3º,

diz:  Lei  estadual  criará  o “tribunal  de injustiça militar”  nos estados.  Não há como

chamar  aquilo  de  tribunal  de  justiça,  deputado  Jayro  Lessa.  V.  Exa.  tem

acompanhado a nossa luta para buscar, no mínimo, um pouco mais de moralidade.

Deputado Jayro Lessa, esta Casa tem o poder de fiscalizar. É o poder-dever, como

chamam os constitucionalistas e os grandes administrativistas, de fiscalizar, não só

sob a ótica do mandamento constitucional federal, mas também sob a ótica da nossa

Carta Estadual, que fala que o controle externo da parte orçamentária, financeira e

contábil será exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas.

Isso está nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado.
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Apresentamos,  nesta  Casa,  a  proposta  de  constituição  de  uma  comissão

parlamentar de inquérito. Mas o governador orienta sua base a retirar as assinaturas.

Ora,  queremos investigar  a  farra  de  salários  nesse “tribunal  de injustiça”.  Ontem,

deputado João Vítor  Xavier,  aqui  fizemos uma exposição dos salários do mês de

agosto de vários membros do “tribunal de injustiça militar”. Vejam: o juiz Jadir Silva

recebeu R$46.171,00;  James Ferreira,  R$41.227,00. E a relação continua: Osmar

Duarte  Marcelino,  R$45.000,00.  O  que  me  causa  estranheza,  deputados  Hely

Tarqüínio, Ivair Nogueira, Maria Tereza Lara, Carlos Pimenta, Alencar da Silveira Jr.,

Sebastião Costa, é que, em agosto de 2001, iniciou-se um massacre a esta Casa,

feito pelo jornal  Estado de Minas.  Na época,  nós apanhamos durante três meses,

com a publicação de duas páginas, todos os dias, falando que não cumpríamos o teto

constitucional. Isso porque os deputados estaduais daquela época, num grave erro,

permitiram que, na mesma conta, viessem misturados salário e verba indenizatória. E

disseram que o salário do deputado tinha o valor de R$60.000,00. A Assembleia fez

um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, enquadrando-se no

teto constitucional, deputado Vanderlei Miranda.

Desde agosto de 2001, há 12 anos, esta Casa cumpre rigorosamente o teto. Mas,

quanto  aos  juízes  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  mesmo  tendo  seus  salários

estampados na página da internet, a Assembleia não move uma palha, porque, toda e

qualquer iniciativa parlamentar esbarra na orientação do governador à sua base: não

prosseguir com a comissão parlamentar de inquérito. O governador orientou a base

do governo a não permitir a votação da extinção desse tribunal. Vejam: um tribunal

em que há 7 juízes para 800 processos. É zombar da sociedade!  Será que essa

quantia - R$46.000,00, R$41.000,00 - não está acima do teto?

Este é o Acórdão nº 2602/2013 do TCU. É o acórdão, deputado Marques Abreu,

que determinou o corte de salários da Câmara dos Deputados e do Senado, que

estavam acima do teto. Não farei a leitura completa porque é muito extensa. Mas há

dois  parágrafos,  deputado  Hely  Tarqüínio,  que  dizem  o  seguinte:  “Interessado:

Congresso  Nacional.  Responsáveis:  Agaciel  da  Silva  Maia,  José  Alexandre  Lima

Gazineo.  Órgão:  Senado  Federal.  Relator:  Ministro  Raimundo  Carreiro.  Relator:

Ministro Walton Alencar Rodrigues. Representante do Ministério Público: não atuou.
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Unidade: Secretaria de Fiscalização de Pessoal. Acórdão: 9.2.1 - adote providências

com vistas à regularização dos pagamentos das remunerações cujo somatório situa-

se acima do teto constitucional, em atendimento ao contido na Constituição Federal,

art. 37, inciso XI, considerando o valor do subsídio mensal percebido pelos ministros

do STF,  conforme Acórdão 1745/2011 -  Plenário e  Acórdão 2142/2013 -  Plenário;

9.2.1.1 - promova,  administrativamente,  em conformidade com o art.  46 da Lei  nº

8.112/1990 - lei que trata dos servidores públicos da União -, a cobrança das quantias

indevidamente recebidas a maior, atualizadas monetariamente, em relação a todos os

pagamentos  irregulares  apurados  nestes  autos,  considerando a  data  do  presente

acórdão para o cômputo do prazo prescricional de cinco anos para o ressarcimento

de todos os valores recebidos a maior.”.

Quer  dizer,  esse  acórdão  do  Tribunal  de  Contas  da  União  determinou  aos

servidores do Senado e da Câmara que devolvam os valores. O acórdão é recente,

foi publicado no mês de setembro deste ano.

Pasmem, chamamos a atenção dos deputados, porque não podemos conviver com

uma  irregularidade  estampada  na  nossa  frente.  Precisamos  avançar  nessa

investigação. Tivemos a oportunidade de aprovar ontem a extinção de um tribunal.

Ontem citei o exemplo das varas de crimes contra a mulher em Belo Horizonte. São

três varas, 42 mil processos para 3 juízas, ou seja, 14 mil processos para cada uma,

deputado  Hely  Tarqüínio.  Enquanto  isso,  no  Tribunal  de  Justiça  Militar,  há  800

processos  para  7  juízes.  Pegunto:  onde  está  a  moralidade?  Onde  está  a

razoabilidade? Onde está a proporcionalidade? Nenhuma. Até quando os deputados

vão ficar assistindo a tudo isso e dizendo apenas: “Ah, não, mas o coronel que está lá

é meu amigo”; eu gosto demais daquele coronel”. O coronel pode ser amigo de cada

deputado individualmente, mas não está acima da lei, deputada Ana Maria Resende.

O coronel tem de cumprir o texto constitucional, como nós fomos obrigados a fazê-lo.

Este Poder foi obrigado a cumpri-lo. É uma pena que esse mesmo jornal que bateu

em nós durante três meses não escreva uma linha sequer com relação a isso - eu

ainda não vi. E olhem que os jornais O Tempo e Hoje em Dia já insistiram na matéria

várias vezes, mostrando as irregularidades. Pasmem.

Olhem  o que foi  anunciado,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  pela  Mesa da
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Câmara:  “Câmara  corta  salário  de  1.371  servidores.  A  Mesa  da  Câmara  dos

Deputados anunciou nessa terça-feira, dia 15 de outubro, corte nos salários de 1.371

funcionários ativos e aposentados, que recebiam mais de R$28.059,29, valor do teto

constitucional”. Foi a matéria publicada na  Agência Estado em 15/10/2013. Precisa

dizer mais o que para os Srs. deputados e as Sras. deputadas? Precisa dizer que

existe um acórdão recente? Precisa dizer que o texto constitucional é claro? Não

precisa. É por isso que fazemos um apelo aos Srs. deputados e às Sras. deputadas.

É desumano, deputada Maria Tereza Lara, uma juíza, em Belo Horizonte, ter 14 mil

processos. O prejuízo é de quem? Das mulheres que são vítimas desses atos, em

razão da justiça lenta, morosa e tardia. E justiça tardia não é justiça. Enquanto isso,

Suas Excelências, no Tribunal de Justiça Militar, têm 800 processos.

Eu disse e vou repetir, deputados Doutor Wilson Batista e Jayro Lessa, lá nesse

tribunal eles pegam serviço às 13 horas e o expediente acaba às 18 horas. Sabe por

quê, deputada Maria Tereza Lara? Porque 45 ou 46 mil é pouco, e eles têm de dar

aula  na  faculdade  para  ganhar  um  extra.  Na  parte  da  manhã  eles  dão  aula  na

faculdade. Fazendo a soma, deputado Wilson, do salário de 13 juízes: 500, 400, 600.

E vem o cara de pau de um juiz chamado Rúbio Paulino Coelho dizer na  Itatiaia,

numa entrevista minha: “Não, essa conta que anunciaram na rádio não está muito

certa, porque somente nos meses de janeiro e julho é que temos férias e gratificações

eventuais”.  E aí,  Deputada Maria Tereza Lara,  imprimi os  pagamentos de janeiro,

fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Em todos esses meses, o mesmo coronel

que  havia  dito  isso  tinha  recebido  acima  do  teto  constitucional,  acima  de

R$28.000,00.  É  muita  cara  de  pau mentir  descaradamente,  sendo que  os  dados

estão na internet.

Faço um apelo a V. Exa.: quando votamos a proposta para extinguir o Tribunal de

Justiça Militar, não estamos afetando o Poder Executivo. Isso não faz parte do Poder

Executivo. O deputado precisa ter um pouco mais de autonomia nesta Casa. Uma

coisa é nós,  da base,  votarmos projeto de interesse do Executivo, como votamos

agora.  Votamos  o Projeto  de Lei  Complementar  nº  37,  votamos  o  Projeto  de Lei

Complementar nº 23, da Polícia Civil. Aí, Deputado Marques, está a nossa harmonia

com o Poder Executivo. No entanto, não podemos atender o Executivo e não acabar
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com uma imoralidade dessas. Depois, como voltar à base e explicar isso ao eleitor?

“Olha, o deputado colocou uma emenda lá para extinguir aquela imoralidade, por que

vocês não votaram a favor?”. Qual foi o motivo? “Ah, não, porque três coronéis foram

ao governador e solicitaram-lhe que ele pedisse à Assembleia para não acabar.”

Vejam só, o governador precisa entender que, se ele precisa dos deputados todos

os dias para votar matéria do seu interesse, tem que deixar para a Assembleia um

pouco  de  autonomia,  tem  que  deixar  o  deputado  votar  de  acordo  com  a  sua

consciência. Não vai aparecer nenhum deputado para ocupar a tribuna e dizer o que

estou dizendo. Não há como sustentar a imoralidade. Não há nenhum deputado nesta

Casa para ocupar a tribuna e dizer que o “tribunal de injustiça militar” é muito bom,

que temos que continuar com ele. Baseado em quê? Baseado em 800 processos por

mês para sete juízes, enquanto outro juiz fica com 10 mil, 15 mil?

Deputado Durval Ângelo, estivemos em Espera Feliz.  Sabem quantos processos

tem o juiz daquela comarca? Dez mil processos numa comarca pequena. Mas ele

não  ganha  R$46.000,00  para  trabalhar  de  13  horas  às  18  horas.  Sobre  essa

imoralidade, não há nenhum deputado desta Casa que pode contrapor a nossa fala,

porque imoralidade não se defende.  Tentem defender!  Venham à tribuna e falem:

Deputado, eles precisam ganhar R$46.000,00, porque só trabalham cinco horas por

dia e ganham mal. Deputada Maria Tereza Lara, com base em quê? Nesses meus 10

minutos, que acabaram virando 16, quero contar com a ajuda, com a sensibilidade de

todos. Estarei encaminhando a cópia do acórdão do Tribunal de Contas da União. E

se vocês entenderem que a nossa explicação não está ainda justa, voltaremos ao

encaminhamento da votação. Se entenderem que nós ainda não fizemos o ideal, eu

volto.  O art.  125,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  diz:  “A lei  estadual  poderá  criar,

mediante proposta do Tribunal de Justiça, a justiça militar estadual.” É uma iniciativa

do  Tribunal,  e  aqui  apresentamos  a  nossa  emenda.  Não  criamos  despesa,  pelo

contrário, estamos extinguindo. E para onde estamos mandando o dinheiro? Para o

próprio  tribunal,  para  criar  mais  varas,  mais  comarcas,  nomear  mais  juízes,  mais

servidores para que essa justiça seja estendida a todos,  senão há uma casta de

coronéis que vão para lá, nomeados, sem sequer serem bacharéis em direito, como

foi o caso do Cel. Sócrates Edgar dos Anjos. Ele foi nomeado, reformando sentença
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de juiz togado, sem sequer ser bacharel em direito. É uma vergonha essa injustiça

militar. Muito obrigado, presidente.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Acrescente-se onde convier:

“Art. (…) - O afastamento do servidor por motivo de cessão a órgão ou entidade da

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios não obsta a progressão ou promoção

em igualdade de condições com os demais servidores, na carreira de origem.

§  1°  -  Os  servidores  cedidos  serão  avaliados  por  seus  chefes  imediatos  onde

estiverem lotados.

§  2°  -  Os  servidores  cedidos  deverão  apresentar  resultado  da  avaliação  de

desempenho preenchido  em formulário  próprio,  pelo  chefe imediato,  no  órgão ou

entidade em que estiverem lotados.”.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Trata-se de proposição que visa assegurar  aos servidores públicos

cedidos o direito de se submeterem a avaliações periódicas para fins de progressão

nos cargos de origem, pois os mencionados servidores públicos continuam servindo

ao Estado de Minas Gerais, o que afasta a possibilidade de serem prejudicados em

razão  de  exercerem  suas  funções  em  cargos  diversos,  mas  ainda  na  estrutura

estatal.

Assim como ocorre no âmbito da Justiça Eleitoral,  objetiva-se que os servidores

públicos cedidos para quaisquer outros órgãos estatais sejam avaliados de forma a

não prejudicar sua carreira profissional.

Ora, tendo em vista os objetivos das referidas avaliações, tais como oferecer ao

servidor a oportunidade de conhecer melhor suas potencialidades e de aprimorar o

seu desempenho, favorecer o desenvolvimento dos recursos humanos da Instituição,

buscando  alcançar  mais  qualidade e  produtividade  nos  serviços  prestados,  servir

como  instrumento  gerencial  para  alcançar  os  resultados  esperados,  estimular  o

comprometimento  do  servidor  com  a  missão  institucional,  definir  o  grau  de
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contribuição de cada servidor na consecução dos objetivos institucionais, dar suporte

ao  desenvolvimento  e  à  capacitação  do  servidor,  fornecer  subsídios  para  a

movimentação e o desenvolvimento do servidor na carreira, além da obtenção de

outras vantagens provenientes de seu desempenho, torna-se evidente a necessidade

de realização das avaliações da forma que se pretende, inclusive por se tratar de

substrato  indispensável  para  a  concessão  de  progressões  e  vantagens  aos

servidores  públicos  cedidos  na  carreira  do  órgão  de  origem.  Nesse  sentido,

importante trazer a lume decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que

assevera: “A sujeição ao regime jurídico estatutário pelo servidor, nos moldes do art.

37 da Constituição Federal,  decorre da investidura em cargo público,  que não se

altera com a cessão a órgão da administração pública indireta. Os servidores públicos

estatutários, ainda que cedidos a outros órgãos da administração pública indireta, não

perdem eles a condição de servidores, pois não subsiste contrato de trabalho e cargo

público. O servidor cedido permanece vinculado ao regime de origem. Recurso que

se nega provimento”. (TRT- 9 - 165882011652903 PR 16588-2011-652-9-0-3 (TRT-9)

- Data de publicação: 17/2/2012)

Desse  modo,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da

presente proposição.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.  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 a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco -
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Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista

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

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -

Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da Silveira Jr.  -  Ana Maria Resende -  André Quintão -  Durval  Ângelo -

Elismar Prado - Fábio Cherem - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes -

Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra -

Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Hely

Tarqüínio - Ivair  Nogueira - 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 -  Mário  Henrique Caixa -

Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  13  deputados.  Votaram  “não”  36  deputados,

totalizando 49 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º

turno, o Projeto de Lei nº 3.879/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

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
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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, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Fase:  Inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio -  Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.  -  Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

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

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

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.968 e 2.405/2011, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2013

Às  10h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Anselmo  José

Domingos,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  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 a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater as obras realizadas na Avenida Tereza Cristina,

em Belo Horizonte, em especial quanto ao funcionamento do tráfego de veículos, as

desapropriações restantes, a situação do Conjunto Habitacional Parque Arrudas, dos

centros comunitário, esportivo, comercial e de saúde e do Cemei e a implantação do

Parque Linear ao longo do Ribeirão Arrudas e a votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do

Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Joselito Rodrigues
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de Castro, diretor executivo da concessionária Nascentes das Gerais; e Carlos Meles,

secretário de transportes (4/7/2013); Gilvaldo de Vasconcellos Costa, presidente da

Transbetim;  e  Oldair  Lima  de  Almeida,  presidente  da  Câmara  Municipal  de

Capinópolis  (5/7/2013);  e  Fernando  Becker  Lamounier,  presidente  da  Câmara

Municipal  de  Bom  Despacho  (6/7/2013).  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Janaína Gomes Faleiros, chefe da Divisão de

Projetos  Viários  da  Diretoria  de  Edificações  da  BHTrans;  e  o  Sr.  Weslei  Alves

Rodrigues, gerente de Ação Regional Barreiro-Oeste dessa empresa, representando

o  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e  os  Srs.  Robson  Luiz  Quintino  Braga,

assessor  especial  de  Políticas  Públicas  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,

representando o prefeito municipal de Contagem; Pedro Paulo Ferreira dos Santos,

coordenador-geral  da  Unidade  de  Gerenciamento  do  Arrudas  e  Ferrugem,  do

Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Deop-MG  -,

representando  o  secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Celso

Furtado de Azevedo,  vice-diretor-geral  do  Deop-MG,  representando o  diretor-geral

desse  departamento;  Pedro  Nogueira  Barbosa,  presidente  da  Associação  de

Moradores do Bairro das Indústrias e dos Moradores e Comerciantes do Entorno da

Avenida Tereza Cristina;  e Juliano Lopes,  vereador  da Câmara Municipal  de Belo

Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, presidente - Luiz Henrique.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/10/2013

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,



2294
____________________________________________________________________________

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes e Leonardo Moreira, 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.  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  37/2013,  em  1º  turno  (relator:

deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado

Antônio Carlos Arantes, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº1, da

Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 333/2011, no 1º turno, o

presidente defere o pedido de vista do deputado Leonardo Moreira. O Projeto de Lei

nº 3.795/2013 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Inácio

Franco, 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  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

5.839/2013.  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 Ivair Nogueira(2) em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  presidente  do  Conselho  de  Administração  da

Copasa-MG pedido  de  informações  sobre  os  motivos  de  não ter  sido  adotada  a

modalidade de concorrência internacional na licitação para a contratação de parceria

público-privada para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio

Manso e para a prestação de serviços; e seja encaminhado ao presidente da Copasa-

MG pedido de informações sobre os motivos de não ter sido adotada a modalidade

de concorrência internacional  na licitação para  a  contratação de parceria público-

privada para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio Manso e

para  a  prestação  de  serviços;  Gustavo  Corrêa  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  a  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  no
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exercício  2014,  no  âmbito  da  Rede  Governo  Integrado.  São  recebidos  os

requerimentos dos deputados Rogério Correia em que solicita sejam encaminhados

ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

providências  para  que  se  manifestem  acerca  das  demandas  apresentadas  pelos

representantes  dos  servidores  estaduais  na  audiência  pública  dessa  comissão

realizada em 8/10/2013, as notas taquigráficas dessa reunião e o estudo elaborado

pela advogada Sarah Campos; Ivair Nogueira em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça pedido de providências  para a instalação de segunda vara na

Comarca  de  Monte  Santo  de  Minas;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas  pedido  de  providências  para  que  fiscalize

rigorosamente o pagamento de diárias e de salários acima do teto constitucional no

Ministério Público e adote as medidas cabíveis. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Inácio Franco, presidente - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Sargento

Rodrigues.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/10/2013

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Glaycon  Franco,  Marques Abreu e  Paulo  Guedes (substituindo o  deputado  Paulo

Lamac,  por indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião 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 proposição da comissão e comunica o

recebimento de ofício do deputado João Leite, presidente da Comissão de Segurança

Pública, convidando os membros da comissão para participarem da audiência pública

destinada a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2014,

no âmbito da rede de defesa e segurança, a ser realizada no dia 5 de novembro,
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terça-feira, às 9h30min, no teatro desta Casa. 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 Tadeu Martins Leite (2) em que solicita seja realizada audiência pública da

comissão,  no  Município  de  Capelinha,  para  debater  o  enfrentamento  ao  crack e

outras drogas no município e região; em que solicita seja realizada audiência pública

da comissão, no Município de Jaíba, para debater o enfrentamento ao crack e outras

drogas  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, 22 de outubro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 16/10/2013

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir, Bosco e Glaycon Franco (substituindo o 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 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, é aprovado por unanimidade, em turno único, o Projeto

de Lei nº 4.469/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Rogério  Correia  (substituindo  o

deputado Elismar Prado, por indicação da liderança do MSC). Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da deputada Maria Tereza Lara e
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dos deputados Duarte Bechir, Rogério Correia, Sávio Souza Cruz em que solicitam

seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre

as ações de gestores e servidores de escolas estaduais contra a livre organização

estudantil, direito garantido pela Lei Estadual nº 12.804, de 12 de janeiro de 1996,

conforme denúncias apresentadas pelo presidente da Associação Metropolitana dos

Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte - Ames-BH -, Lincoln Emanuel

de Melo; da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir,  Rogério

Correia (5) em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de

providências para que seja enviado projeto de lei, conforme acordo firmado em 2011

com esta Casa, que concede anistia aos profissionais da Secretaria de Estado de

Educação, integrantes do quadro de pessoal de que tratam as Leis nºs 15.293, de 5

de agosto de 2004, e 15.784, de 27 de outubro de 2005, que aderiram ao movimento

grevista reivindicatório nas paralisações realizadas nos dias 24/2, 29/3, 19/4, 4/5, 11/5

e 31/5, no período de 8/6 a 28/9 e nos dias 26/10, 10/11 e 22/11, do ano de 2011, e

nos dias 14/3, 15/3, 16/3, 5/9 e 26/9, do ano de 2012; seja realizada reunião, com a

participação  de  representantes  do  Ministério  Público  Estadual  e  do  Tribunal  de

Contas  do  Estado  e  outros  convidados,  para  debater,  em  audiência  pública,  a

aplicação, pelo Estado, de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a

proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino; seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, o plano de carreira dos cargos

de  analista  educacional  (carreira  de  nível  superior)  e  de  assistente  técnico

educacional  e  de  assistente  educacional  (carreira  de  nível  médio);  seja  realizada

reunião da comissão para debater, em audiência pública, o Programa de Intervenção

Pedagógica  -  PIP;  seja  realizada  reunião,  com  a  participação  do  sindicato,  das

Secretarias de Estado de Educação e de Planejamento e Gestão para debater, em

audiência pública, as propostas de política remuneratória e de descongelamento da

carreira dos trabalhadores em educação a serem propostas pelo governo do Estado;

da  deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  dessa

comissão e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para

debater, em audiência pública, a acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica

nas escolas públicas e privadas do Estado, a capacitação de toda equipe escolar,
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além da garantia da presença de profissionais especializados, quando necessário,

nas salas de recursos multifuncionais prevista na Seção II - Educação Especial, do

Capítulo II, da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, da Câmara de Educação

Básica do Conselho Nacional de Educação; da deputada Maria Tereza Lara e dos

deputados Duarte Bechir, Rogério Correia, Sávio Souza Cruz e Adalclever Lopes em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação pedido  de

providências para que, em parceria com o Município de Inhapim, proceda à imediata

reforma do prédio  que abriga  a  Escola  Municipal  Professor  Boanerges  de Araújo

Netto e a extensão da Escola Estadual Guilhermino de Oliveira; dos deputados Sávio

Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência

pública,  eventual  descumprimento  da  Lei  nº  13.410/1999,  que  assegura  a  livre

organização  estudantil;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informação  sobre  a  abertura  de

sindicância na 17ª Superintendência Regional de Ensino de Januária, em razão das

denúncias de agressão física e abusos sexual e moral por parte do superintendente

Alberth Willian Próbio Monção; Bosco em que requer seja realizado debate público

com a finalidade de discutir e apoiar o projeto de transformação do Centro Federal de

Educação Tecnológica de Minas Gerais em universidade tecnológica; da deputada

Maria Tereza Lara em que solicita seja ouvido o presidente da Ames-BH e do Grêmio

do Instituto de Educação de Minas Gerais, Lincoln Emanuel de Melo, sobre assunto

de  interesse  dos  estudantes.  São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior

apreciação,  requerimentos  do  deputado  Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Programa de  Educação

Profissional,  criado  pelo  governo  do  Estado  para  compra  de  vagas  das  escolas

técnicas particulares e as consequências dos recorrentes atrasos no pagamento das

parcelas devidas; da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Rogério Correia (5)

em que solicitam seja realizada visita à Escola Estadual Melo Viana, do Bairro Carlos

Prates,  na capital,  para verificar  a construção da quadra esportiva dessa unidade

escolar, em terreno adquirido há 6 anos pelo Estado; seja realizada visita à Escola

Estadual Professor Morais, no Bairro Carlos Prates, nesta capital, para verificar os

motivos da inexistência de quadra esportiva nesse estabelecimento de ensino; seja
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realizada visita ao Instituto de Educação, localizado nesta capital, para verificar as

denúncias apresentadas por trabalhadores em educação de que o espaço da cozinha

e do refeitório é precário e não atende os servidores e alunos e verificar, também, a

razão da não utilização da piscina dessa unidade de ensino, cuja manutenção mensal

é da ordem de R$4.000,00; seja realizada visita à Escola Estadual Caio Nélson, no

bairro Caiçara, nesta capital, para verificar o andamento da reforma dessa unidade de

ensino, que já demora 2 anos; seja realizada visita da comissão à Escola Estadual

Professora Benvinda de Carvalho, no Bairro Jardim Montanhês, nesta capital, para

verificar  o  motivo  de  suas  dependências  físicas  estarem  estruturadas  de  forma

inadequada, similar a uma unidade prisional e não de ensino. É aprovado o relatório

da  visita  da  comissão  ao  acampamento  dos  trabalhadores  em  educação,  em

14/10/2013, o qual segue publicado após as assinaturas. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Lincoln Emanoel de Melo, presidente

da Ames-BH e do Grêmio do Instituto de Educação de Minas Gerais, que é convidado

a tomar assento à mesa. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça

sua exposição. 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, 23 de outubro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: acampamento dos trabalhadores em educação em Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento do deputado Rogério Correia, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia visitou, no dia 14/10/2013, acampamento dos trabalhadores em educação,

organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-

UTE/MG -, com o objetivo de ouvir as reivindicações da categoria, de intermediar o

processo de negociação com o governo do Estado e de atender a uma solicitação do
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sindicato,  constante  no  Ofício  Sede  Central/Sec  nº  89/2013,  que  encaminhou  à

comissão uma pauta de reivindicações trabalhistas.

Participaram da visita a deputada Maria Tereza Lara, vice-presidente da comissão,

e  o  deputado  Rogério  Correia.  Os  parlamentares  foram  acompanhados  pela

presidente do Sind-UTE/MG, Beatriz Cerqueira.

Relato

O acampamento dos trabalhadores de educação foi montado há 45 dias, junto ao

Palácio das Mangabeiras, para pressionar o Poder Executivo a atender à pauta de

reivindicações da categoria.

Inicialmente,  os  parlamentares  acompanharam uma exposição da presidente  do

Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, a respeito da situação funcional dos servidores públicos

estaduais da área de educação e da própria educação no Estado.

Em  seguida,  foi  franqueada  a  palavra  aos  demais  servidores  públicos  da  rede

pública estadual de ensino presentes, que reivindicaram: pagamento do piso salarial

nacional dos professores, sob a alegação de que o pagamento na forma do subsídio

não atende à legislação federal pertinente e está defasado; novo plano de carreira,

uma  vez  que,  com  o  advento  desse  subsídio,  a  carreira  dos  professores  está

estagnada;  pagamento  do adicional  de desempenho;  atendimento mais  eficaz por

parte do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - no interior do

Estado;  campanha  de  combate  à  violência  nas  escolas,  com  a  implantação  do

atendimento  social  aos  alunos  e,  se  necessário,  aos  familiares;  elaboração  por

profissionais da educação, e não por profissionais de outras áreas, do Programa de

Intervenção Pedagógica - PIP; informação e divulgação do Programa Reinventando o

Ensino  Médio  aos  professores,  já  que  muitos  o  desconhecem;  investimento

constitucional  obrigatório  do  Estado  de  25%  na  educação;  e  retomada  das

negociações entre o Poder Executivo e o sindicato da categoria profissional.

Também foram apresentadas denúncias específicas sobre a situação de algumas

unidades estaduais de ensino de Belo Horizonte. Entre elas, destacam-se a demora

da reforma da E. E. Caio Nélson, do Bairro Caiçara que já dura dois anos; a não

construção da quadra esportiva da E. E. Melo Viana, do Bairro Carlos Prates, em

terreno adquirido há seis anos pelo Estado; o espaço precário das instalações da
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cozinha  e  do  refeitório  do  Instituto  de  Educação,  bem  como a  não  utilização  da

piscina  desse estabelecimento de ensino,  cuja manutenção custa R$ 4.000,00 ao

mês.

Por fim, a deputada Maria Tereza Lara e o deputado Rogério Correia informaram

que, no uso de sua competência, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

aprovou oito requerimentos que visam a atender as solicitações constantes do ofício

encaminhado pelo Sind-UTE/MG. Afirmaram também que, com os demais membros

da comissão,  irão  empreender  os  esforços necessários  para  que as negociações

entre o Poder Executivo e os professores sejam retomadas.

Conclusão

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia constatou que as reivindicações

apresentadas pelos trabalhadores em educação são pertinentes e que cumpre ao

Estado dialogar com a categoria para buscar atender a elas.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Maria Tereza Lara, Vice-Presidente - Rogério Correia - Bosco.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/10/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério Correia, Célio Moreira e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Célio  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 discutir  e  votar  proposições da comissão e comunica o recebimento de

ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil do Estado, e do Sr.

Roney Luiz Torres Alves da Silva, advogado-geral do Estado, publicados no Diário do

Legislativo em 18/10/2013. Comparecem à reunião os denunciantes José Aluízio de

Oliveira,  Pedro  Vasques  Soares,  Suzane Duarte,  Davi  Martins,  Beatriz  Cerqueira,

Lacerda  dos  Santos  Amorim,  os  quais  relatam  violações  de  direitos  humanos,

conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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 encaminhado ao presidente do

Tribunal  de  Justiça  Militar  de  1ª  e  2ª  Instâncias  pedido  de  informações  sobre  o

número de processos ativos e baixados de PMs e CBMGs desertores, com o nome e

batalhão de origem, de 1990 até a presente data; Durval Ângelo (8) em que solicita

seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as  ocorrências  que

envolvem a adoção da menor M. E., realizada pelo casal Valbio Messias da Silva e

Liamar Dias de Almeida; sejam encaminhadas ao secretário de Estado de Defesa

Social, ao presidente do Museu Casa de Juscelino, ao procurador-geral da República

e aos membros da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo e da

Comissão Municipal  da Verdade do Rio de Janeiro  as  notas  taquigráficas da  29ª

Reunião  Ordinária,  acompanhadas  de  pedido  de  providências  para  que  esses

destinatários  avaliem  a  pertinência  de  tomarem  medidas  ou  procederem  aos

encaminhamentos  cabíveis,  em  face  das  informações  contidas  nas  notas;  sejam

encaminhadas  ao  presidente  da  Comissão  Nacional  de  Direitos  Humanos  do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e aos presidentes da Comissão

de Direitos Humanos e da Comissão da Verdade e do Memorial da Anistia Política da

OAB -  Seccional  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  29ª  Reunião  Ordinária,

acompanhadas  de  pedido  de  providências  para  que  avaliem  a  pertinência  de

tomarem  medidas  cabíveis  em  face  das  informações  contidas  nas  notas;  sejam

encaminhadas  ao  presidente  da  Comissão  Nacional  da  Verdade  as  notas

taquigráficas da 29ª  Reunião Ordinária,  acompanhadas de pedido de providências

para que avalie, em face das informações nelas contidas, a possibilidade de participar

de reunião desta comissão para debater, em audiência pública, os fatos novos que

podem caracterizar como atentado político o acidente que provocou a morte do ex-

presidente  Juscelino  Kubitschek  e  de  seu  motorista  Geraldo  Ribeiro;  sejam

encaminhadas aos membros da Comissão da Verdade de Minas Gerais  as  notas

taquigráficas da 29ª  Reunião Ordinária,  acompanhadas de pedido de providências

para que avaliem as seguintes possibilidades, tendo em vista as informações contidas

nessas notas: realização de audiência pública da Covemg a fim de debater o tema;
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proposição, junto ao governador do Estado, de criação e implantação do Memorial de

Direitos Humanos de Minas Gerais no prédio onde se encontravam as instalações do

extinto  Departamento  de  Ordem  Política  e  Social  de  Minas  Gerais  -  Dops-MG,

ressaltando que esse prédio tinha tombamento previsto pelo Conselho Deliberativo do

Patrimônio  Cultural  de  Belo  Horizonte  em  16/10/2013;  solicitação  formal  ao

governador  do  Estado,  ao  secretário  de  Estado de  Defesa  Social  e  ao  chefe  da

Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  da  mudança  do  nome da  medalha  de  mérito  hoje

denominada Policial Civil Delegado Luiz Soares de Souza Rocha para Comenda de

Mérito  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  haja  vista  a  conexão  do  nome  desse

delegado a atos de abuso de autoridade no último período ditatorial no País; e, pelo

mesmo motivo, envidar esforços para que se mude o nome da Rua Luiz Soares da

Rocha,  localizada  no  Bairro  Luxemburgo;  seja  encaminhado  ao  presidente  da

Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  sejam

envidados esforços de mobilização do prefeito municipal e dos vereadores para que

sejam mudados os nomes das Ruas  Luiz  Soares da Rocha,  localizada no Bairro

Luxemburgo, e Ministro Oliveira Salazar, localizada no Bairro Santa Mônica, em face

das informações contidas nas supracitadas notas taquigráficas, em particular no que

tange  à  conexão  desses  nomes  com  períodos  ditatoriais  e  regimes  de  exceção;

sejam encaminhadas ao presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ao

Sr. Claudio Vereza, deputado estadual do Espírito Santo, e ao presidente da Câmara

Municipal de Vitória, ES, as notas taquigráficas da 29ª Reunião Ordinária, acrescidas

de pedido de providências para que sejam envidados esforços e mobilizados seus

pares e autoridades de seu Estado para a mudança do nome do Estádio Governador

Bley, devido à conexão do nome de João Punaro Bley a atos de abuso de autoridade

ocorridos no Espírito Santo nas décadas de 1930 e 1940; seja realizada reunião para

prosseguir o debate, em audiência pública, sobre os fatos novos que caracterizam

como atentado político o acidente que provocou a morte de ex-presidente Juscelino

Kubitschek e de seu amigo e motorista Geraldo Ribeiro, e ouvir Josias de Oliveira, à

época motorista de ônibus da Viação Cometa; Célio Moreira (3) em que solicita seja

realizada reunião para obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias

de abuso de poder, tortura, assédio moral, prisão arbitrária, alteração de boletim de
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ocorrência e outras violações de direitos humanos perpetrados por policiais militares

e civis lotados, respectivamente, na 27ª Companhia da PMMG do 25º Batalhão da

PMMG e na 15ª Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, contra o procurador da

União José Aluízio de Oliveira, ocorridas no Bairro Lagoa Brejão, no Município de

Sete  Lagoas;  sejam  encaminhados  ao  governador  do  Estado,  ao  secretário  de

Defesa Social, ao comandante-geral da Polícia Militar e ao chefe da Polícia Civil os

documentos apresentados e as notas taquigráficas da 55ª Reunião Extraordinária e

pedido de providências  para o afastamento imediato dos policiais  militares  e civis

envolvidos nas denúncias de prática de abuso de poder, tortura, assédio moral, prisão

arbitrária, alteração de boletim de ocorrência e outras violações de direitos humanos,

praticadas contra o procurador da União José Aluízio de Oliveira; seja encaminhado

ao secretário de Defesa Social pedido de providências emergenciais para que seja

garantida  a  segurança  e  a  integridade  do  procurador  da  União  José  Aluízio  de

Oliveira e de sua família, devido ao incidente no qual foi vítima de prisão arbitrária,

tortura e outras violações de direitos humanos perpetradas por policiais militares e

civis no Município de Sete Lagoas; Rogério Correia (4) em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, as violações de direitos fundamentais,

especialmente do direito  à moradia,  sofridas por  moradores da Ocupação William

Rosa, localizada em Contagem; seja realizada reunião para debater, em audiência

pública, as denúncias de violações dos direitos fundamentais,  de assédio moral e

desrespeito ao direito de greve dos servidores técnico-administrativos em educação

da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  convocada  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino - Sindifes; seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, o fechamento do Hospital Municipal São João de

Deus, localizado em Santa Luzia, e as decorrentes violações de direitos fundamentais

da população do município; seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil  do Estado

pedido  de  informações  sobre  a  motivação  da  prisão  de  Pedro  Paulo  Pinheiro,

membro do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios  de Minas Gerais,  enquanto

exercia  atividades  de  distribuição  de  boletins  relativos  à  atividade  sindical  nas

dependências  da  Cidade  Administrativa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria 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 4.606 e

4.613/2013  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.600,  4.610,  4.612  e  4.617/2013

(deputado Luiz Henrique);  4.603,  4.604 e 4.616/2013 (deputado Duílio de Castro);

4.602, 4.607 e 4.614/2013 (deputado André Quintão); 4.605 e 4.611/2013 (deputado

Gustavo Perrella) e 4.598 e 4.609/2013 (deputado Sebastião Costa). 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 o

Projeto de Lei Complementar nº 29/2012 e os Projetos de Lei nºs 2.889 e 2.950/2012,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo regimental pelo relator, deputado Luiz Henrique. Nesse momento, registra-se a

presença  do  deputado  André  Quintão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

parecer que conclui  pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.743/2011 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude

de  redistribuição).  Na  ausência  do  deputado  Gustavo  Perrella,  a  presidência

redistribui o Projeto de Lei nº 2.905/2012 para o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Na

fase de discussão do parecer  do  Projeto  de  Lei  nº  2.905/2012,  no  1º  turno,  que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº1,

registra-se a presença dos deputados Gustavo Perrella e Duilio de Castro. Submetido
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a votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.905/2012 com a Emenda nº 1. Após

discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.075/2013 com

a Emenda nº 1 (relator:  deputado Sebastião Costa);  4.544/2013 (relator:  deputado

Luiz  Henrique,  em  virtude  de  redistribuição).  São  convertidos  em  diligência  ao

Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais -

Iepha  -  o  Projeto  de  Lei  nº  3.200/2012  (relator:  deputado  André  Quintão);  ao

Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG e ao Município de Coromandel o

Projeto de Lei nº 3.776/2013 (relator: deputado Leonídio Bouças); e à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.552/2013 (relator: deputado

Gustavo Perrella). Os Projetos de Lei nºs 3.725/2013, 3.894/2013 e 4.211/2013 são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Leonídio  Bouças,

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. 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 2.268/2011; 4.134/2013, este com a Emenda nº 1 (relator:

deputado  Sebastião  Costa,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);  3.494/2012,

4.291  e  4.292/2013,  os  dois  últimos  com a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Luiz

Henrique); 3.581/2012, 4.335 e 4.339/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, o

primeiro em virtude de redistribuição); 4.255 e 4.559/2013 (relator: deputado Duilio de

Castro);  4.333,  4.459  e  4.578/2013  (relator:  deputado  Leonidio  Bouças,  os  dois

primeiros em virtude de redistribuição); 4.580/2013, este com a Emenda nº 1 (relator:

deputado Gustavo Perrella). 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 pedidos de informações, nos termos do

art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs

4.570,  4.573,  4.558  e  4.566/2013;  e  à  Secretaria  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais sobre os Projetos de Lei nºs 4.560 e 4.567/2013, para que os processos

sejam  instruídos  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a
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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 novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às  15h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz, Carlos Henrique, Juarez Távora e Duarte Bechir (substituindo o deputado João

Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  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 debater os reflexos das Resoluções nºs 414/2010 e 480/2012, da Aneel,

que determinam a transferência ao poder público municipal dos ativos de iluminação

pública e estabelecem os procedimentos para essa transferência, e a discutir e votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Carlos Augusto Reis Oliveira, superintendente de Relacionamento

Comercial  com  Clientes  de  Distribuição;  Marco  Antônio  de  Almeida,  gerente  de

Relacionamento com Clientes  Especiais  do Poder  Público da Distribuição;  e José

Firmo do Carmo Júnior,  assessor comercial,  todos representando o presidente da

Cemig; e Antônio Carlos Doorgal de Andrada, presidente da Associação Mineira de

Municípios e prefeito municipal de Barbacena, 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.

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.



2308
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Estão presentes, também, a deputada Liza Prado e o deputado Duarte

Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo

Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater, em audiência pública, as violações de direitos fundamentais,

especialmente do direito  à moradia,  sofridas por  moradores da Ocupação William

Rosa,  localizada  no  Município  de  Contagem,  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência dos Srs.  Waldercy Costa Pereira,  delegado de Polícia Federal,  e

Fernando  Ferreira  Abreu,  promotor  de  justiça  do  Estado,  publicada  no  Diário  do

Legislativo  em  19/10/2013.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Deise  Antônio  França,  coordenadora  do  Movimento  da

Ocupação  Wiliam  Rosa,  o  Ten.  Cel.  José  Antônio  da  Silva,  comandante  do  18º

Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Contagem,  representando  o  comandante-geral  da

Polícia Militar de Minas Gerais; e os Srs. Lacerda dos Santos Amorim, coordenador

do Movimento da Ocupação Wiliam Rosa, e Élcio Pacheco, membro da Comissão de

Direitos  Humanos  -  OAB-MG,  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 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 Rogério Correia (8) em que solicita seja encaminhado às Secretaria de
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Estado  de  Saúde  e  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para:  a)

apuração de denúncias contra a direção do Centro Psíquico da Adolescência e da

Infância - Cepai -, formalizadas perante a comissão, especialmente no que se refere a

abuso  de  poder,  uso  irregular  de  patrimônio  do  hospital  para  fins  pessoais,

prorrogação  ilegal  de  contrato  administrativo,  retenção  de  celulares  por  parte  da

diretora quando da realização de reuniões administrativas, assédio moral por parte da

direção, desvio de função de funcionários, maus-tratos e negligência em relação ao

tratamento dos pacientes, fugas de pacientes, inexistência de capacitação necessária

dos  funcionários  para  a  efetivação  da  contenção  dos  pacientes,  ameaças  e

tratamento  humilhante  dispensados  aos  pais  dos  pacientes;  b)  afastamento  da

diretora Lilian Lima Albernaz e do enfermeiro Carlos Alexandre Pinto, que estariam

envolvidos  diretamente  nas  denúncias  descritas  na  Nota  Técnica  de  Auditoria  nº

2270.4189.13 e no Ofício 006/2013, da Coordenação Intersindical dos Trabalhadores

no Serviço Público Estadual, os quais deverão acompanhar o pedido de providências;

seja encaminhado à coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça da Infância e Juventude, ao coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, à Josely Ramos Pontes,

promotora de Justiça de Defesa da Saúde, à Ouvidoria de Saúde da Ouvidoria-Geral

do Estado pedido de providências para: a) apuração de denúncias contra a direção

do Centro Psíquico da Adolescência e da Infância - Cepai -, formalizadas perante a

comissão,  especialmente  no  que  se  refere  a  abuso  de  poder,  uso  irregular  de

patrimônio  do  hospital  para  fins  pessoais,  prorrogação  ilegal  de  contrato

administrativo, assédio moral por parte da direção, desvio de função de funcionários,

maus-tratos  e  negligência  em  relação  ao  tratamento  dos  pacientes,  fugas  de

pacientes, inexistência de capacitação necessária dos funcionários para a efetivação

da contenção dos pacientes, ameaças e tratamento humilhante dispensados aos pais

dos  pacientes;  b)  análise da  possibilidade de afastamento da diretora  Lilian  Lima

Albernaz  e  do  enfermeiro  Carlos  Alexandre  Pinto,  que  estariam  envolvidos

diretamente nas denúncias detalhadas na Nota Técnica de Auditoria nº 2270.4189.13

e no Ofício 006/2013, da Coordenação Intersindical  dos Trabalhadores no Serviço

Público  Estadual,  os  quais  deverão  acompanhar  o  pedido  de  providências;  seja
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encaminhado  ao  corregedor-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para

apuração de suposto abuso praticado por policiais militares em desfavor de Pedro

Paulo Pinheiro, que foi detido nos arredores da Cidade Administrativa na manhã do

dia 21/10/2013, por fazer panfletagem para divulgar atividade sindical; seja realizada

visita  ao  terreno  da  Ocupação  William  Rosa  no  Município  de  Contagem;  seja

realizada  visita  ao  terreno  da  Ocupação  Rosa  Leão,  em  Belo  Horizonte;  seja

encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de providências para que

seja  observado  o  disposto  na  Lei  Estadual  nº  13.604,  de  2000,  no  eventual

cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido pelo juiz da 4ª Vara

Cível  da  Comarca  de  Contagem,  no  processo  nº  0714789-29-2013-8-13-0079,

movido pelo Ceasa Minas contra os moradores das Ocupações William Rosa e Rosa

Leão; seja encaminhado ao governador do Estado e aos prefeitos dos Municípios de

Belo Horizonte e Contagem pedido de providências para que não ocorra abuso de

autoridade e  violência  policial  no  cumprimento  dos mandados de reintegração de

posse expedidos contra os moradores das Ocupações William Rosa e Rosa Leão,

acompanhado  das  notas  taquigráficas  desta  reunião;  seja  encaminhado  ao

comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  apuração  de

denúncias de suposto abuso de autoridade que policiais militares estariam praticando

contra os moradores da Ocupação William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em

Belo Horizonte, acompanhado das notas taquigráficas desta reunião; das deputadas

Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Rosângela Reis e

do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam seja realizada reunião conjunta da

Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Direitos Humanos destinada à

realização de debate público sobre a violência contra as mulheres; Durval Ângelo (2)

em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o processo

de negociação entre o Instituto Estadual de Florestas e os agricultores que vivem no

Parque Estadual da Serra Negra, localizado em Itamarandiba; seja realizada reunião

para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  dos  moradores  do  Conjunto

Esplêndido, no Bairro Jardim Vitória, nesta capital; Célio Moreira em que solicita seja

encaminhado à Rosana Batista de Jesus, delegada adida da Corregedoria-Geral da

Polícia Civil do Estado, pedido de providências, em caráter de urgência, para que seja
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encaminhada  a  esta  comissão  cópia  da  gravação  feita  por  câmera  da  empresa

Biocel,  situada  na  Avenida  Canário  nº  4,  Bairro  Lagoa  do  Brejão,  Sete  Lagoas,

contendo as imagens do dia 12/10/2013, atinentes aos fatos narrados pelo procurador

da União José Aluízio  de  Oliveira,  envolvendo policiais  militares  desse 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, 25 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/10/2013

Às 13h5min, 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 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, em

audiência pública, as denúncias de violação dos direitos fundamentais dos moradores

das Vilas  Esporte Clube,  Itaú, PTO e Samag,  localizadas nos Municípios  de Belo

Horizonte e Contagem, atingidos especialmente no seu direito à moradia, em razão

do  processo  de  desapropriação  em  curso  para  a  implantação  do  Programa  de

Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cleide

Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública  do  Estado de Minas Gerais;  Elizabeth

Cristina de Souza da Silva, secretária da Comissão dos Moradores da Vila Esporte

Clube; e Caroline Sales Furtuoso, líder da Comissão dos Moradores da Vila PTO; e

os Srs. Pablo Gontijo Resende, diretor de projetos da Urbel, representando o prefeito

municipal de Belo Horizonte; Ronald de Oliveira Rocha, assessor do Movimento de

Ação Comunitária; Leandro Hilarengo Nunes, representante dos moradores da Vila

Samag; e Marcelo Silva, presidente da Comissão dos Moradores da Vila Itaú, que são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu
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origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.668/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Monte-Sionense de Karatê, com sede no Município de

Monte Sião.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.668/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Monte-Sionense de Karatê, com sede no Município de Monte Sião.

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  (com  alteração  registrada  em
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4/10/2013) determina, no art. 5º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere do Município de Monte Sião; e,

no  art.  51,  que  as  atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou

vantagens, sob qualquer forma ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.668/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.117/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado André Quintão, visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  do  Córrego  Santo

Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

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

A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos

Agricultores  Familiares  do  Córrego  Santo  Antônio,  com  sede  no  Município  de

Ubaporanga.

A associação  foi  constituída  com  a  finalidade  de  promover  programas  sociais,

estimular  as  organizações  populares  de  apoio  a  ações  solidárias,  apoiar  as

cooperativas não partidárias e promover a radiodifusão comunitária de cunho cultural.

Propondo-se a ir além de ações práticas e teóricas no campo da agricultura familiar

voltadas para um melhor rendimento da produção e para a melhoria das condições de

vida da comunidade, a associação busca promover a integração dos moradores de
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sua área de atuação, incentivando a participação de todos na luta por seus direitos

constitucionais.

Pela  relevância  social  do  trabalho  desenvolvido  por  essa  associação,  julgamos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto  de Lei  nº  4.117/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.325/2013

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  de  Capoeira  Afro-Minas  -  Ascam  -,  com  sede  no

Município de Martinho Campos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.325/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com sede no Município de Martinho

Campos.

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 parágrafo único do

art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a  entidade social,  cultural  ou  esportiva  amadora,  reconhecida  como de

utilidade pública; e, no art. 32, que seus dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.325/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro 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 4.498/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, visa a declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Barra  do

Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a este

órgão colegiado para receber parecer conclusivo, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação dos

Pequenos  Produtores  Rurais  da  Barra  do  Capucho,  com  sede  no  Município  de

Aricanduva.

Tendo como objetivo primeiro o fortalecimento da organização econômica, social e

política  dos  produtores  rurais,  a  associação  busca  racionalizar  as  atividades

econômicas,  desenvolvendo  formas  de  cooperação  que  ajudem  na  produção  e

comercialização.

O trabalho a que se propõe a entidade compreende desde aspectos práticos, como

a  orientação  sobre  técnicas  agrícolas  na  confecção  de  mudas,  no  plantio,  no
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armazenamento e no preparo da terra, até a defesa dos direitos dos associados junto

ao poder  público,  principalmente  no  atendimento das  necessidades  de educação,

saúde, habitação, transporte e lazer.

Tendo  em  vista  os  objetivos  com  que  foi  constituída  a  associação,  julgamos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.498/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.504/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no Município de Prata.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  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 4.504/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no Município de Prata.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 3º, que seus

dirigentes não serão remunerados; e, no art. 54, que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  sede  e  atividade

preponderante no Brasil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.504/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro 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 4.553/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Monte Alegre de

Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013  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 4.553/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Monte Alegre de Minas, com sede

no Município de Monte Alegre 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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e colaboradores não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  bonificação,  gratificação,  vantagem  ou

benefício,  por  qualquer  forma  ou  título;  e,  no  art.  35,  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 4.553/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro 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 4.556/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação.

Publicada no  Diário do Legislativo de 3/10/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.556/2013  de  instituir,  no  calendário  de  eventos  do

Estado, a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, a ser realizada

anualmente na quarta semana do mês de junho.

A proposição prevê, em seu art. 2º, que a Semana de Conscientização e Combate à

Automedicação tem como objetivos informar e orientar a população sobre os perigos

da  automedicação,  conscientizar  os  comerciantes  de  medicamentos  acerca  da

relevância de seu papel para a redução de ocorrências ligadas às consequências da
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automedicação  e  divulgar  a  importância  e  a  competência  técnica  do  profissional

farmacêutico no ato da dispensação de medicamentos. No art. 3º, autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  palestras  de  esclarecimento  à  população,  propagandas

publicitárias, distribuição de folhetos informativos e explicativos, podendo envolver a

rede pública de ensino e de saúde, as instituições de defesa e proteção dos direitos

do consumidor e as entidades do terceiro setor.

Em sua justificação, o autor do projeto reforça a intenção de alertar a sociedade

para os perigos da automedicação e do excesso de medicamentos, estimulado pela

indústria farmacêutica em detrimento da qualidade de vida da população.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu

art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União

legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de

assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação  federal  e  estadual,  para

atender  à  suas  peculiaridades.  Ao  estado  membro,  o  §  1º  do  art.  25  reserva  a

competência sobre temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do

município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser

objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados  componentes  do

sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Contudo, a proposição em análise possui algumas impropriedades que devem ser

sanadas.

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  não  há  um  calendário  oficial  de  datas

comemorativas no  Estado,  conforme mencionado no projeto de lei.  De fato,  cada

secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o

caso,  as  atividades  específicas  que  desenvolverá  para  comemorá-las.  Esse

procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do
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que implementar o comando da norma que instituiu a data  comemorativa.  Assim,

torna-se dispensável comando legal destinado a inserir a data criada no calendário de

oficial de datas comemorativas do Estado, uma vez que ele inexiste.

Outro  ponto  que  deve  ser  observado  refere-se  à  autorização  dada  ao  Poder

Executivo para realizar atividades relacionadas com a data que se pretende instituir. A

organização e o funcionamento da administração pública cabem, privativamente, ao

governador, por força do inciso XIV do art. 90 da Constituição Mineira, e o desrespeito

à divisão constitucional das funções estatais afronta a separação de poderes prevista

no art. 2º da Constituição da República.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões técnicas apontadas

e adequar a matéria à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.556/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação,

a ser realizada anualmente na quarta semana do mês de junho.

Art.  2º  -  A Semana de Conscientização e Combate à Automedicação tem como

objetivo:

I - orientar a população sobre os perigos da automedicação;

II  -  conscientizar  os  comerciantes  de  medicamentos  sobre  a  relevância  de  sua

atuação para a redução da automedicação;

III - valorizar a competência técnica do profissional farmacêutico no fornecimento de

medicamentos.

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

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.579/2013

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 Desportiva de Ouro Fino - Clube do Esporte, com sede

no Município de Ouro Fino.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/10/2013  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 4.579/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva de Ouro Fino - Clube do Esporte, com sede no Município de

Ouro Fino.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

remuneradas;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, preferencialmente sediada no

Município de Ouro Fino.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.579/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.593/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Manoel  Antônio  Puig  -

Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  11/10/2013  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 4.593/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Manoel Antônio Puig - Amvimap -, com sede no

Município de Alvinópolis.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 9º, inciso V, art.

12,  inciso  III,  e  art.  13,  inciso  II,  que  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão

remunerados;  e,  no  art.  18,  inciso  III,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade filantrópica existente na Comarca

de Alvinópolis, preferencialmente sediada no Bairro Vila Manoel Antônio Puig.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a
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finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.593/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Vila Manoel Antônio Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.”.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.595/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do Córrego José

Manoel, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  11/10/2013  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 4.595/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do Córrego José Manoel, com sede

no Município de Teófilo Otoni.

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.  22,  que as

atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 27,

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

destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro

junto aos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.595/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.600/2013

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 dos Pacientes Renais e Transplantados de Governador

Valadares - Aspart - , com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/10/2013 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 4.600/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Pacientes  Renais  e  Transplantados  de  Governador  Valadares  -

Aspart - , 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.
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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.  29,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.600/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de outubro 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 3.874/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “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 proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 a 5 que apresentou.
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Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  visa,  em  síntese,  promover  alterações  na  Lei  nº

15.474/2005,  que  dispõe  sobre  o  Código  de  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,

adequando-o  à  legislação  federal  vigente,  e  instituir  avaliação  de  desempenho

específica  para  servidores  que  exerçam  a  função  de  autoridade  sanitária  em

Vigilância Sanitária.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado

assevera que, com “a integração das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental

e da saúde do trabalhador, nas três esferas de governo, o presente projeto visa a

adequar  a  norma  estadual  à  legislação  federal  em  vigor,  fazendo  com  que  as

autoridades sanitárias das áreas de vigilância supracitadas possam ser identificadas

como autoridades sanitárias da área de Vigilância em Saúde”.

Em seu art. 1º, o referido projeto identifica como autoridades sanitárias da área de

Vigilância em Saúde os servidores designados como autoridade sanitária da área de

Vigilância Sanitária ou da área de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

O art. 2º propõe alterar o art. 13 da Lei nº 15.474, de 2005, que trata dos servidores

que podem ser nomeados como autoridades da área de Vigilância em Saúde.

Já o art. 3º da proposição institui a avaliação de desempenho específica para a

função de autoridade sanitária, avaliação essa que será objeto de regulamentação.

Os arts. 4º a 6º criam o Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde - PPVS -

em substituição ao Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária e ao Prêmio de

Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,  e  alteram 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
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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.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a deflagração

do processo nesta Casa Legislativa 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. Destacou, também, que a proposição

atende aos pressupostos legais e constitucionais pertinentes, não havendo óbices à

sua tramitação. Todavia, a fim de precisar o alcance das medidas e em atenção aos

preceitos da técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  considerou  a  proposição

meritória, razão pela qual opinou pela sua aprovação, na forma do Substitutivo nº 1

da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5 que apresentou.

Durante a tramitação da matéria, o governador do Estado encaminhou a esta Casa

as Mensagens nºs 512/2013, 527/2013 e 528/2013 que promovem, respectivamente,

as seguintes alterações no texto projeto original:

a) adequação da nomenclatura utilizada na alínea “f” do inciso IV do art. 13 da Lei

nº 15.474, de 2005, alterado pelo art. 2º da proposição;

b) criação de 106 (cento e seis) cargos de provimento efetivo da carreira de Analista

de Gestão e Assistência à Saúde e 1.271 (mil duzentos e setenta e um) cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, pertencentes ao Grupo

de Atividades de Saúde do Poder Executivo e com lotação na Fundação Hospitalar

dos Estado de Minas Gerais - Fhemig;

c)  criação  de  152  (cento  e  cinquenta  e  dois)  cargos  de  provimento  efetivo  da

carreira  de Assistente Executivo de Defesa Social  e  134 (cento e trinta e quatro)

cargos  de provimento  efetivo da carreira  de  Analista Executivo  de Defesa Social,
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pertencentes  ao  Grupo de  Atividades  de Defesa Social  do  Poder  Executivo,  com

lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Sobre  as  mensagens  supracitadas,  é  importante  destacar  que  elas  foram

contempladas nos pareceres das comissões anteriores.

No  que  tange  ao  aspecto  orçamentário-financeiro,  escopo  desta  comissão,  o

projeto, em sua forma original, não cria despesa para o erário, uma vez que segundo

informações  do Executivo,  “o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância  em  Saúde  -

PPVS  -  será  criado  em  substituição  ao  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância

Epidemiológica e Ambiental e ao Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária, em

virtude da fusão das áreas de Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica e

Ambiental”, mantendo-se a lógica de custeio. Dessa forma, o PPVS será custeado

com  recursos  oriundos  de  transferências  federais  específicas,  cujos  valores,

periodicidade e forma de cálculo serão definidos em regulamento.

Além disso, o PPVS não é devido em caso de indisponibilidade de recursos, ou

seja, o ônus do pagamento não se transfere ao Estado, o que reforça a ausência de

novas despesas para esse ente.

Quanto  às  alterações  solicitadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  de

mensagens,  verifica-se  que  a  sua  implementação,  sobretudo  no  que  se  refere  à

criação de cargos, 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 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
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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  decorrente  da  implementação  da  proposta  será  de  R$  44.218.946,55

(quarenta e quatro milhões duzentos e dezoito mil novecentos e quarenta e seis reais

e cinquenta e cinco centavos) em um exercício .

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

documento.

O governo informa que observará 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.  Nesse  sentido,  destaca  que  a  repercussão

financeira  da  proposta  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  lei

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias. Informa, ainda, que o aumento de despesas a ser gerado não afetará

as metas de resultados fiscais.

Quanto à criação dos cargos de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e de

Profissional de Enfermagem, vale mencionar que, segundo a Mensagem nº 527/2013,

“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”.



2330
____________________________________________________________________________

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.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.874/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 a 5 apresentadas pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Sebastião Costa

- Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO DO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados Lisa Prado e Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº

3.924/2013  assegura  ao  aluno  matriculado na rede  pública  estadual  de  ensino  o

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que

menciona.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/4/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  assegura  ao  aluno  que,  por  motivo  de  crença  ou

convicção religiosa, guardar a sexta-feira depois das dezoito horas e o sábado, o

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nos  períodos

mencionados.

Nesta legislatura tramitou projeto de lei de conteúdo similar - o Projeto de Lei nº

302/2011 -, que foi vetado pelo governador do Estado. O Plenário ratificou o veto do
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governador.

Quando da tramitação do Projeto de Lei nº 302/2011, a Comissão de Constituição e

Justiça  aduziu  argumentos  para  fundamentar  o  parecer  pela  constitucionalidade

dessa  proposição que continuam  pertinentes  para  o  exame do  projeto  de  lei  em

epígrafe. Desse modo, parece-nos pertinente citar o parecer desta comissão nessa

oportunidade:

“A Constituição  da  República  prevê,  em  seu  art.  5,  inciso  VI,  como  garantia

fundamental e inviolável “a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei,  a proteção aos

locais de culto e a suas liturgias”. Vale reproduzir ainda a redação do inciso VIII do

mencionado artigo: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa”. Tais dispositivos

reforçam o  caráter  laico  do  Estado brasileiro,  que deve pautar  sua atuação  pelo

respeito a diversidade de religiões, admitindo a coexistência de várias delas, o que foi

reafirmado pela Constituição do Estado de Minas Gerais.

O texto constitucional, portanto, além de garantir a liberdade de crença ou religião,

estabelece que a privação de direitos por motivo de crença religiosa somente poderá

ocorrer se o sujeito a invocar para eximir-se de obrigação legal e recusar-se a cumprir

obrigação alternativa. Portanto, as condições são cumulativas e não alternativas.

Busca-se,  portanto,  na  proposição  em  análise,  estabelecer  em  lei  obrigação

alternativa  para  aqueles  que,  por  motivo  de  ordem  religiosa  ou  de  crença,  não

possam realizar exames de avaliação curricular nos dias de culto de sua religião, e

não simplesmente eximir o interessado da obrigação de prestar os referidos exames

ou o abono de faltas.

A edição de lei assegurando tal direito, ao invés de ofender o princípio da isonomia,

sob o fundamento de que as atividades administrativas do Estado não devem sujeitar-

se às crenças religiosas dos administrados, acaba por prestigiá-lo, já que o mesmo

obriga que todos os aspectos diferenciadores do caso concreto sejam levados em

consideração.

É oportuno lembrar que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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Anísio Teixeira - Inep -, quando da realização do Exame Nacional do Ensino Médio -

Enem -  em 2010 e 2011,  previu a  possibilidade de que os adventistas  façam as

provas  após  o  seu  período  de  recolhimento  sagrado,  desde  que  observados  os

requisitos  previstos  no edital,  garantindo a incomunicabilidade dos candidatos e a

lisura das provas, sem prejuízo aos demais.

A Lei Federal n° 9.394, de 20/12/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -, em

seu art. 3°, incisos I e IV, respectivamente, prevê que o ensino deve ser ministrado

tendo como princípio básico a 'igualdade de condições para o acesso e permanência

na escola' e 'respeito à liberdade e apreço à tolerância'.”

Por outro lado, os argumentos apresentados pelo governador nas razões do veto

foram os seguintes: a) vício de iniciativa, uma vez que a proposição dispunha sobre

funcionamento de estabelecimento de ensino; b) reserva de administração, uma vez

que a proposição invadia o campo de competência do chefe do Executivo para dispor

sobre  funcionamento  dos  órgãos  por  decreto;  c)  extrapolação  da  competência

legislativa suplementar do estado federado, uma vez que conflitava com as normas

gerais da União sobre frequência escolar; d) violação da autonomia universitária, uma

vez que o projeto de lei  original se referia à rede pública estadual de ensino sem

ressalvar a autonomia garantida às instituições de ensino superior.

A proposta contida no projeto de  lei  em estudo é  de  inegável  importância,  não

apenas para os adeptos das religiões que adotam períodos de guarda mas, também,

para a consolidação da democracia. O Estado, que é laico, ao reconhecer e proteger

o que é considerado sagrado pelo seu cidadão, reconhece e protege a dignidade da

pessoa humana, a tolerância e a diversidade.

Legislar sobre a matéria não é tarefa fácil. A Constituição impõe, ao legislador, não

apenas a observância da neutralidade do Estado em relação à religião, mas também

regras sobre a iniciativa das leis que interferem nas atividades administrativas.

Vale  observar  que  os  argumentos  aduzidos  nas  razões  do  veto  não  indicam

vedação ao reconhecimento da guarda religiosa pela administração pública. De fato,

tornar a guarda religiosa incompatível com o acesso à educação básica e obrigatória

implicaria esvaziar a proteção conferida às liturgias religiosas pelo inciso VI do art. 5º

da  Constituição  da República.  Por  essa razão,  deve o  legislador  compatibilizar  o
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direito à guarda religiosa aos demais direitos assegurados à população. Sobre esse

assunto, a pesquisadora Tailine Fátima Hijaz assim se manifestou:

“A liberdade religiosa encontra-se devidamente tutelada pelo ordenamento jurídico -

tanto  o  brasileiro,  quanto  o  internacional  -,  constituindo-se  como um princípio  de

notória relevância para assegurar outras liberdades e a dignidade da pessoa humana.

Além disso, sendo o Brasil um Estado laico, faz-se premente regulamentar aspectos

relacionados à  liberdade religiosa,  a  fim de tutelar  o exercício  pleno deste  direito

protegido constitucionalmente.”

HIJAZ,  Tailine Fátima. O princípio da liberdade religiosa e o dia de guarda:  um

estudo de caso da Adin 2806-5. Fides: Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da

Sociedade, v. 2, p. 276-294, 2011.

Concursos  públicos  e  avaliações  cuja  finalidade  seja  distribuir  oportunidades

acadêmicas e monitorar a qualidade do ensino demandam, para sua legitimidade,

elevados  padrões  de  isonomia  e  objetividade  na  realização  das  provas.  Tais

procedimentos realizam-se mediante grande esforço logístico, e a jurisprudência tem

admitido  que  seus  organizadores  não  devem  ser  impelidos  a  adaptá-los  às

especificidades religiosas (STF: STA 389-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes,

Plenário,  DJE de 14/5/2010;  e,  STJ:  RMS 22.825/RO, Rel.  Ministro  Felix  Fischer,

Quinta Turma, DJ 13/08/2007).

Inversamente, as avaliações ordinariamente realizadas nas escolas admitem, pela

sua  menor  escala,  adaptação  às  especificidades  culturais  e  religiosas  de  cada

comunidade. É o que percebemos da leitura do art. 3°, incisos I e IV da Lei Federal n°

9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - que estabelece a

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e o “respeito à

liberdade e apreço à tolerância” como princípios básicos que devem nortear o ensino.

Por essa razão, cumpre considerar os argumentos aduzidos pelo governador para

estabelecer  parâmetros  à  apresentação  de  um  substitutivo  que  permita  a

continuidade  do  debate  parlamentar  sobre  a  matéria.  Para  sanar  as  questões

apontadas, o Substitutivo nº 1 ao projeto de lei em análise, ao final redigido, deve

apenas declarar o direito subjetivo em questão, sem dispor sobre o funcionamento do

estabelecimento de ensino. Também deve ser explicitado que a garantia prevista na
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lei não implica flexibilização da frequência, pois trata-se de matéria de competência

da União e, ademais, deve abranger apenas escolas de educação básica, seja em

vista  da  obrigatoriedade desse nível  de ensino  seja  para não violar  a  autonomia

universitária.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.924/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de educação básica da rede

pública  estadual  de  ensino  o  direito  de  não  se  submeter  a  exame de  avaliação

curricular em período de guarda religiosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Sem  prejuízo  da  exigência  de  frequência  mínima  estabelecida  em  lei

federal, o aluno matriculado em estabelecimento de educação básica da rede pública

estadual de ensino que observe período de guarda religiosa terá direito, nos termos

de regulamento,  à  designação de data  alternativa  ao  período mencionado para a

realização de exames de avaliação curricular.

Parágrafo único - A adesão do aluno ao período de guarda religiosa e os horários

de início e término desse período poderão ser comprovados mediante declaração da

instituição religiosa.

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

Sala das Comissões, 29 de outubro 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 4.613/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  visa  autorizar  a

alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4 de

agosto de 2008,  que autoriza  o Poder  Executivo a doar  à Fundação Educacional

Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 18/10/2013 e distribuída às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examinar  preliminarmente  a  matéria  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, inciso III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 17.699, de 4 de agosto de 2008, autorizou o Poder Executivo a doar à

Fundação  Educacional  Lucas  Machado  -  Feluma  -  um  imóvel  com  área  de

357.798m², situado no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, e registrado sob

o nº 32.375,  a fls.  155 do Livro nº  2-FW, no Cartório  de Registro  de Imóveis  da

Comarca  de  Lagoa  Santa,  para  a  construção  de  infraestrutura  necessária  à

implantação de cursos de  graduação de ensino  superior  na  área das ciências  da

saúde. Devido a dificuldades inerentes à implantação desse equipamento, o prazo

para  adimplemento  da  destinação  do  bem  doado  foi  dilatado,  mediante  nova

autorização legislativa.

Diante de novas dificuldades de ordem econômica para a efetivação da intenção do

administrador público, que é dotar a Feluma de um câmpus próprio, o Projeto de Lei

nº 4.613/2013 pretende autorizar  a fundação a alienar,  por permuta,  uma área de

38.000m², a ser desmembrada do imóvel doado com autorização dada pela Lei nº

17.699, de 2008.

O art. 2º da proposição fixa, como condições para a permuta, que o imóvel a ser

recebido pela Feluma esteja situado no Município de Lagoa Santa e se encontre

desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais; que nele seja edificada,

com área mínima de 15.000m² e no prazo máximo de 10 anos contados da data de

publicação da futura lei,  instalação destinada às atividades e aos cursos a serem

oferecidos pela fundação; e que essa edificação seja entregue à Feluma pronta para

uso.  O  descumprimento  de  qualquer  dessas  condições  ensejará  a  anulação  da

permuta.

Já o art. 3º determina a reversão ao patrimônio do Estado da área de 38.000m² se a

permuta não se efetivar dentro de 10 anos, ou do imóvel a ser recebido pela Feluma,

se a fundação deixar de cumprir os encargos previstos no art. 5º do projeto, a saber:
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instalação  de  ambulatório  integrado  de  atenção  à  saúde  e  educação  dirigido  ao

público em geral e de complexo de ensino superior formado por câmpus universitário;

destinação  de  10%  das  vagas  de  ensino  superior  para  alunos  com  bolsas

acadêmicas integrais; e implementação do programa de internato de saúde coletiva -

internato rural - no Município de Lagoa Santa e nos municípios vizinhos interessados.

Cabe ressaltar  que,  para atender a esses encargos, a Feluma fica autorizada a

oferecer o imóvel como garantia de financiamento, ficando a cláusula de reversão e

demais obrigações garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador, em

consonância com a permissão estabelecida nos §§ 4º e 5º da Lei Federal nº 8.666, de

1993,  que regulamenta  o  inciso  XXI  do  art.  37  da  Constituição Federal  e  institui

normas para licitações e contratos da administração pública.

Por fim, o art. 4º da proposição de lei  em análise determina a reversão da área

remanescente do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 2008, ao Estado, livre de

ônus e encargos, no prazo de seis meses contados a partir da data de publicação da

nova lei, para que possa atender a outros projetos de interesse público.

Em sua exposição de motivos,  o autor  da  matéria  esclarece que as  alterações

propostas permitirão que a Feluma se articule, por meio de parceria com entidades

privadas, a fim de viabilizar a modernização de sua infraestrutura de ensino.

Cabe salientar  que a  proteção do interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória  pela  administração  do  Estado,  pois,  no  trato  da  coisa  pública,  deve

preponderar o que é conveniente para a coletividade. Desse modo, nas proposições

em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais,  assim como em suas

alterações,  observam-se  o  art.  18  da  Constituição  do  Estado  e  o  art.  17  da  Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  determinam,  entre  outras,  a  necessidade  da

existência de interesse público, previsto tanto na cláusula de destinação como na de

reversão.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em exame, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de esclarecer que a área a

ser  permutada  pela  Feluma compõe-se de  duas  glebas  que  totalizam  a  área  de

38.175,85m²  e  incluir  a  descrição  do  perímetro  dessas  glebas  no  anexo  da

proposição.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.613/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699,

de  4  de  agosto  de  2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação

Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a donatária do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4 de agosto de

2008, Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma -,  autorizada a alienar,  por

permuta, a área constituída de duas glebas, com área total de 38.175,85m² (trinta e

oito mil cento e setenta e cinco vírgula oitenta e cinco metros quadrados), conforme

descrição contida no anexo desta lei,  a ser desmembrada do imóvel com área de

357.798m²  (trezentos  e  cinquenta  e  sete  mil  setecentos  e  noventa  e  oito  metros

quadrados), situado no Bairro Várzea, Município de Lagoa Santa, e registrado sob o

nº  32.375,  a  fls.  155  do  Livro  nº  2-FW,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Lagoa Santa.

Art. 2º - A permuta de que trata o art. 1º estará sujeita às seguintes condições:

I - o imóvel a ser recebido pela Feluma deverá situar-se no Município de Lagoa

Santa e encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais;

II  -  no  imóvel,  deverá  ser  edificada,  com área mínima de 15.000m² (quinze mil

metros  quadrados)  e  no prazo máximo de 10 anos contados  a  partir  da data  de

publicação desta lei, instalação destinada às atividades e aos cursos oferecidos pela

Feluma, de acordo com diretrizes e especificações dessa fundação;

III - a edificação de que trata o inciso II  será entregue à Feluma pronta para uso,

com a regular baixa e o habite-se junto ao Município de Lagoa Santa.

Parágrafo único - O descumprimento de qualquer das condições relacionadas no

caput ensejará a anulação da permuta.

Art.  3º  -  Reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  com  as  respectivas  acessões  e

benfeitorias:

I - a área a que se refere o art. 1º a ser permutada pela Feluma, na hipótese de a
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permuta não ocorrer no prazo de dez anos contados a partir da data de publicação

desta lei ou de descumprimento das condições de que trata o art. 2º; ou

II  -  o  imóvel  recebido pela Feluma se, a qualquer  tempo,  a fundação deixar de

cumprir os encargos de que trata o art. 5º.

Art. 4º - A área remanescente do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 2008, será

revertida ao Estado, livre de ônus e encargos, no prazo de seis meses contados da

data de publicação desta lei.

Art. 5º - Como encargos da permuta de que trata esta lei, a Feluma:

I - cumprirá as obrigações consistentes na instalação de:

a) ambulatório integrado de atenção à saúde e educação dirigido ao público em

geral;

b) complexo de ensino superior formado por câmpus universitário de graduação de

ensino superior;

II - destinará 10% (dez por cento) das vagas de ensino superior para alunos com

bolsas acadêmicas integrais;

III  -  promoverá  a  implementação do programa de internato de  saúde coletiva -

internato rural - no Município de Lagoa Santa e nos municípios vizinhos interessados.

Parágrafo único - Para atender aos encargos a que se refere o caput, fica a Feluma

autorizada a oferecer o imóvel recebido em permuta em garantia de financiamento,

ficando  a  cláusula  de  reversão  e  demais  obrigações  garantidas  por  hipoteca  em

segundo grau em favor do doador.

Art. 6º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 17.699, de 2008, e a Lei nº 20.028, de 11

de janeiro de 2012.

Art. 7º - 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)

GLEBA A

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0001,  de  coordenadas

N=7.829.838,844m e E=616.971,975m; deste, segue confrontando com o Centro de

Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais - CTCA - com os seguintes

azimutes e distâncias: 158°45'18" e 30,33m até o vértice P-0002, de coordenadas
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N=7.829.810,576m e E=616.982,965m; 172°40'27" e 22,61m até o vértice P-0003, de

coordenadas  N=7.829.788,148m  e  E=616.985,848m;  200°30'52"  e  22,61m  até  o

vértice P-0004, de coordenadas N=7.829.766,970m e E=616.977,924m; 214°25'60" e

264,84m  até  o  vértice  P-0005,  de  coordenadas  N=7.829.548,534m  e

E=616.828,171m;246°12'23"  e  84,11m  até  o  vértice  P-0006,  de  coordenadas  N

7.829.514,602m e E 616.751,214m deste segue confrontando com Bairro Laticam

Gomides, com os seguintes azimutes e distâncias: 31°50'49" e 8,47m até o vértice P-

0007, de coordenadas N=7.829.521,795m e E=616.755,682m; 21°44'23" e 53,09m

até  o  vértice  P-0008,  de  coordenadas  N=7.829.571,109m  e  E=616.775,346m;

18°49'05"  e  69,96m  até  o  vértice  P-0009,  de  coordenadas  N=7.829.637,331m  e

E=616.797,913m;  89°54'40"  e  52,26m  até  o  vértice  P-0010,  de  coordenadas

N=7.829.637,412m e E=616.850,169m; 344°54'28" e 67,08m até o vértice P-0011, de

coordenadas  N=7.829.702,175m  e  E=616.832,704m;  353°57'37"  e  6,27m  até  o

vértice P-0012, de coordenadas N=7.829.708,413m e E=616.832,044m; 55°05'07" e

11,52m  até  o  vértice  P-0013,  de  coordenadas  N=7.829.715,009m  e

E=616.841,494m;45°34'27"  e  125,17m  até  o  vértice  P-0014,  de  coordenadas  N

7.829.802,626m  e  E  616.930,885m  deste  segue  confrontando  com  Centro  de

Tecnologia  e  Capacitação  Aeroespacial  de  Minas  Gerais  -  CTCA -,  48°36'22"  e

54,77m até o vértice P-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando a

área de 21.918,89m² (vinte e um mil  novecentos e dezoito vírgula oitenta e nove

metros quadrados).

GLEBA B

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0015,  de  coordenadas

N=7.829.833,978m e E=617.189,225m; deste, segue confrontando com o Centro de

Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais - CTCA -, com os seguintes

azimutes e distâncias:  201°14'12"  e  7,42m até  o vértice  P-0016,  de  coordenadas

N=7.829.827,062m e E=617.186,537m; 222°40'10" e 162,01m até o vértice P-0017,

de coordenadas N=7.829.707,937m e E=617.076,729m; 234°13'55" e 82,47m até o

vértice P-0018, de coordenadas N=7.829.659,735m e E=617.009,817m; 241°16'44" e

58,86m até o vértice P-0019, de coordenadas N=7.829.631,451m e E=616.958,200m;

232°20'40"  e  47,88m  até  o  vértice  P-0020,  de  coordenadas  N=7.829.602,199m e
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E=616.920,291m;  34°30'00"  e  283,83m  até  o  vértice  P-0021,  de  coordenadas

N=7.829.836,113m e E=617.081,057m; 99°55'24" e 85,92m até o vértice P-0022, de

coordenadas  N=7.829.821,307m  e  E=617.165,687m;  deste,  segue,  61°42'19"  e

26,73m até o vértice P-0015, ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando a

área de 16.256,96m² (dezesseis mil duzentos e cinquenta e seis vírgula noventa e

seis metros quadrados).

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.613/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe autoriza a permuta de

parte do imóvel  de que trata  a Lei  nº  17.699,  de  4/8/2008,  que autoriza  o Poder

Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que

especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira, nos termos do art. 100 e do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo autorizar a Feluma a permutar a área com cerca

de 38.000m2, a ser desmembrada do imóvel originalmente recebido em doação por

meio da Lei nº 17.699, de 4/8/2008, com área de 357.798 m², sito em Lagoa Santa.

Essa permuta sujeitar-se-á às seguintes condições, cujo descumprimento ensejará a

sua anulação:

I - o imóvel a ser recebido pela Feluma deverá situar-se no Município de Lagoa
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Santa e encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus;

II - no imóvel, deverá ser edificada, com área mínima de 15.000m2 e no prazo de

10 anos, instalação destinada às atividades e aos cursos oferecidos pela Feluma;

III - a edificação a que se refere o item II será entregue à Feluma pronta para uso,

com a regular baixa e o habite-se.

O projeto autoriza a Feluma a dar o imóvel em garantia de financiamento e estatui,

também, as hipóteses de reversão ao patrimônio do Estado da área a ser permutada

e do imóvel que a Feluma vier a receber. Estabelece que a área remanescente do

imóvel originalmente doado será revertida ao Estado, livre de ônus e encargos, no

prazo de seis meses.

No que se refere aos encargos da permuta, o projeto dispõe que cabe à Feluma:

I - instalar:

a) ambulatório integrado de atenção à saúde e educação dirigido ao público em

geral;

b) complexo de ensino superior formado por campus universitário;

II - destinar 10% das vagas de ensino superior para alunos com bolsas integrais;

III - promover a implementação do programa de internato de saúde coletiva.

O autor, em sua justificação, argumenta que o Estado foi autorizado, por meio da

Lei nº 17.699, de 2008, a doar à Feluma o imóvel com área de 357.798m², situado no

Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa. Esse imóvel está registrado sob o nº

32.375, a fls. 155 do Livro nº 2-FW, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Lagoa Santa. A finalidade dessa alienação seria a construção da infraestrutura

necessária à implantação de cursos de graduação de ensino superior  na área de

ciências da saúde. Entretanto, em face de dificuldades apresentadas, o prazo para a

implementação foi dilatado, mediante nova autorização legislativa.

Mesmo  com  a  dilatação  do  prazo,  novas  dificuldades  de  ordem  econômica

impediram a efetivação da intenção do administrador público de dotar a Feluma de

um  campus  próprio, sendo ainda necessário o concurso de outros fatores para se

atingir  esse  fim.  Para  tanto,  o  projeto  ora  analisado  objetiva  autorizar  a  referida

fundação  a  alienar,  por  permuta,  a  mencionada  área  de  cerca  de  38.000m2,

desmembrada do imóvel  doado através da Lei  17.699,  de 2008. Ademais, a área
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remanescente do imóvel inicialmente doado será revertida ao patrimônio dominial do

Estado, para que possa ser utilizada em outros projetos que beneficiem o interesse

público.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a proteção do interesse coletivo

é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado. Desse modo,

nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim

como em suas alterações, observam-se o art. 18 da Constituição do Estado e o art.

17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  determinam,  entre  outras  regras,  a

necessidade  da  existência  de  interesse  público,  previsto  tanto  na  cláusula  de

destinação como na de reversão. Assim, concluiu que não há óbice à tramitação do

projeto de lei em exame, mas apresentou o Substitutivo nº 1, que acolhemos, com a

finalidade de esclarecer que a área objeto da permuta compõe-se de duas glebas que

totalizam a área de 38.175,85m² e de incluir a descrição do perímetro dessas glebas

no anexo da proposição.

Já  no  âmbito  desta  comissão,  entendemos  que  a  proposição  é  meritória,  pois

finalmente  viabilizará  a  instalação  do  mencionado  campus universitário  e  das

atividades  correlatas  e  possibilitará  a  imediata  reversão  ao  Estado  da  área

remanescente de cerca de 320.000m².

Quanto à análise da repercussão financeira da proposição, esta deve ser vista sob

dois aspectos: repercussão da medida no patrimônio do Estado e repercussão do

projeto  na  sociedade.  Sob  o  primeiro  aspecto,  somos  plenamente  favoráveis  à

proposição, pois ela aumentará o patrimônio do Estado, tendo em vista a mencionada

reversão  da  área  de  320.000m².  Em  relação  ao  segundo  ponto,  conforme

mencionado,  o  projeto  também  é  procedente,  uma  vez  que  dá  uma  solução  à

destinação  do  imóvel  já  doado  e  atualmente  sem  qualquer  utilização;  viabiliza  o

campus,  o ambulatório,  as  bolsas de estudo e  o  internato;  e,  ainda,  possibilita  a

realização de projetos de interesse público na área remanescente que retornará ao

Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.613/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Zé Maia

- Vanderlei Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.338/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.338/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e Região, com sede

no Município de Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.338/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e Região, com

sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e

Região, com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.442, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da

Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 507/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.443, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

medicamentos, nos termos do art.  225-A da Lei  n°  6.763,  de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do

setor de indústria de medicamentos, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem n° 510/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013; 225º da
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Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

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

Correspondência: Mensagens nºs 551 a 553/2013 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs  4.646  a  4.648/2013,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofício  nº

7/2013,  do  vice-governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.649  a  4.652/2013  -

Requerimentos nºs 6.026 a 6.053/2013 - Requerimentos dos deputados Celinho do

Sinttrocel e João Vítor Xavier - Comunicações: Comunicação do deputado Tenente

Lúcio  -  Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  -  Destinação  da  Interrupção  dos

Trabalhos Ordinários - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Posse do

Deputado Tony Carlos - Palavras do Presidente - Palavras do Deputado Tony Carlos -

Suspensão da Reunião - Reabertura dos Trabalhos Ordinários - 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Designação  de

Comissões:  Comissões  Especiais para  Emitir  Parecer  sobre  o  Veto  Parcial  à

Proposição  de  Lei  nº  21.845  e  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

61/2013 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos:  Requerimento  do  deputado  João  Vítor  Xavier;  deferimento  -

Suspensão e Reabertura da Reunião - Inexistência de quórum para a continuação

dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -
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Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella  -  Gustavo Valadares -  Inácio Franco -  Jayro Lessa -  João Leite - Juarez

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

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

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

- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Juarez Távora,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 551/2013*

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

projeto  de  lei  que  institui  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

O  Programa  tem  por  objetivo  fomentar  a  renovação  da  frota  de  veículos  de

transporte de cargas, por meio da concessão de benefícios aos adquirentes de novos
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automóveis,  em substituição  aos  caminhões  emplacados  no Estado com data  de

fabricação de trinta ou mais anos.

A medida  possibilitará  a  substituição  de  parte  da  frota  de  veículos  pesados  e

antigos que circulam pelas ruas e estradas mineiras por caminhões mais novos e

eficazes. Política essa que resultará em diversas melhorias para a sociedade mineira,

tais  como:  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  transporte  de  cargas  no  Estado;  o

aumento da segurança rodoviária; a diminuição dos congestionamentos no trânsito; a

redução dos gastos públicos e privados com acidentes; a melhoria das condições de

trabalho  de  muitos  caminhoneiros;  a  criação  de  novos  postos  de  trabalho;  e  a

diminuição do consumo de combustíveis fósseis e da emissão de gases poluentes.

Trata-se, portanto, de medida de inequívoco interesse público, focada na promoção

do desenvolvimento sustentável do Estado e que beneficiará a população de Minas

Gerais e as demais pessoas que circularem por nossas vias.

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 4.646/2013

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado.

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

Art. 2º - O Programa de que trata o art. 1º tem por objetivo fomentar a aquisição no

Estado de Minas Gerais, por pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de caminhões

registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG,

com  data  de  fabricação igual  ou  superior  a  trinta  anos,  de  caminhões  novos  ou

usados com até dez anos de fabricação, de produção nacional, em substituição aos

anteriores.

Art. 3º - São condições para a adesão e fruição dos benefícios do Programa:

I - que, nos termos de regulamento, o veículo substituído:

a) ainda esteja funcional;
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b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais até 21 de outubro de 2013;

c) seja destinado à baixa definitiva junto ao DETRAN-MG;

d) seja entregue a empresa recicladora com regularização ambiental;

II  -  que  as  providências  mencionadas  nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  inciso  I  sejam

adotadas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do Programa

criado por esta lei;

III  -  que  os  veículos  adquiridos  e  contemplados  por  este  Programa  sejam

emplacados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  legislação  de  trânsito

aplicável.

Art. 4º - Para cada veículo substituído poderão ser realizadas duas operações de

compra contempladas por este Programa, uma relativa a um veículo novo e outra

relativa a um veículo com até dez anos de uso, desde que as aquisições tenham

relação econômica entre si, nos termos de regulamento.

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  isentar,  nos  limites,  termos  e

condições  previstas  em  regulamento,  por  até  dez  anos,  contados  da  data  de

aquisição,  o  Imposto  sobre  a  Propriedade de Veículos  Automotores  -  IPVA -  dos

veículos novos ou usados adquiridos por meio deste Programa, enquanto os mesmos

permanecerem sob propriedade dos beneficiários.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar da taxa prevista no subitem 4.4

da Tabela “D” da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a baixa definitiva do veículo

substituído.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a remitir o IPVA e as taxas previstas no

item 4 da Tabela “D” da Lei  nº  6.763,  de 1975,  relativas ao veículo substituído e

destinado a baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência desta lei.

Parágrafo único - A remissão de que trata o caput:

I - estende-se aos juros e multas decorrentes do inadimplemento;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionada:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no



2350
____________________________________________________________________________

âmbito administrativo;

b)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança do  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 8º - O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - estabelecerá, nos

termos da legislação vigente, as condições e procedimentos para a concessão de

regularização ambiental às empresas interessadas na reciclagem de caminhões no

âmbito do Programa de que trata esta lei.

Parágrafo único - A empresa recicladora aderente ao Programa deverá apresentar

capacidade técnica, ficando-lhe vedada a disposição ou comercialização de qualquer

componente  dos  veículos  desmontados,  permitida  a  comercialização  de materiais

destinados à reciclagem ou à disposição final adequada, nos termos de regulamento.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 552/2013*

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

projeto  de  lei  que  reajusta  o  subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica e dá outras providências.

Este projeto integra a política governamental de progressiva melhoria das carreiras

e da remuneração dos profissionais da educação básica do Estado. Nessa política,

inserem-se medidas administrativas relevantes, como a revisão de posicionamento do

servidor  com  reconhecimento  do  tempo  de  serviço,  os  ajustes  no  modelo

remuneratório,  a  destinação  de  um  terço  da  carga  horária  dos  professores  para

atividades extraclasse e a recente ampliação do quadro de servidores por meio da

realização de concurso público.

Por conseguinte, e de modo a dar continuidade à implementação de benefícios em
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prol dos servidores das carreiras da educação básica, propõe-se, neste projeto,  a

concessão de reajuste salarial já a partir de outubro de 2013.

O projeto  prevê,  ainda,  a  antecipação,  para  janeiro  de  2014,  da  concessão de

progressão na carreira que, conforme as regras vigentes, está prevista para 1º de

janeiro de 2016. A progressão na carreira, que promove o reconhecimento do tempo

de serviço e do bom desempenho do servidor, ocorrerá paralelamente ao processo de

revisão de posicionamento, que se iniciou em janeiro de 2012 e será concluído em

2015.

Assevero que as medidas propostas denotam que, dentro dos limites permitidos

pelo  orçamento  público,  e  observada  a  legislação  em  matéria  financeira  e

orçamentária,  os profissionais que atuam na rede pública estadual de ensino vêm

obtendo melhorias progressivas nas respectivas carreiras e em sua remuneração.

Reafirmo  que  a  valorização  dos  servidores  da  educação  básica  é  um  dos

fundamentos para a contínua elevação da qualidade do ensino no Estado de Minas

Gerais,  e uma  das prioridades do Governo, o que ressalta o inequívoco interesse

público a justificar o encaminhamento deste projeto.

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 4.647/2013

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá

outras providências.

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1° de outubro de

2013, os subsídios das seguintes carreiras do Poder Executivo:

I - carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata o Anexo I da

Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010;

II - carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, de que trata o Anexo VII

da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Art. 2° - Os reajustes de que trata o art. 1° aplicam-se:

I - às vantagens pessoais a que se referem o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de
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2010, e o § 6° do art. 11 da Lei n° 20.591, de 2012;

II - aos servidores inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos

da Constituição da República e da legislação vigente.

Art.  3°  -  Ao servidor  ocupante de cargo de provimento  efetivo  das carreiras  do

Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata a Lei  n°  15.293,  de 5 de

agosto de 2004, que, a partir de 1º de janeiro de 2012, completar dois anos de efetivo

exercício no mesmo grau e concluir duas avaliações de desempenho individual será

concedida uma antecipação de progressão na carreira.

§ 1° - A antecipação de progressão de que trata o caput terá vigência a partir de 1°

de  janeiro  de  2014,  para  o  servidor  que,  até  31  de  dezembro  de  2013,  houver

implementado os requisitos de tempo de efetivo exercício e desempenho, ou a partir

da data em que se configurar o preenchimento dos referidos requisitos.

§ 2º -  A concessão da progressão de que trata o  caput  será cumulativa com a

revisão  de posicionamento  prevista  nos  arts.  1°  e  16  da Lei  n°  19.837,  de  2  de

dezembro de 2011.

§ 3º - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar os

requisitos para progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento)

ao valor da remuneração, sendo esse valor acrescido à respectiva vantagem pessoal

nominalmente identificada.

§ 4° -  A progressão de que trata o  caput  não repercutirá no valor da Vantagem

Temporária de Antecipação de Posicionamento - VTAP, a que se refere o § 1° do art.

17 da Lei n° 19.837, de 2011.

§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se ao servidor que houver concluído o período

de estágio probatório e àquele que for titular de cargo efetivo em virtude do disposto

no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007.

Art.  4º  -  O  caput  do art.  19 da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 19 - O tempo de serviço compreendido entre 1° de janeiro de 2012 e 31 de

dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual  concluídas  nesse

período serão considerados para fins de concessão de progressões com vigência a
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partir de 1° de janeiro de 2014 e promoções com vigência a partir de 1° de janeiro de

2016,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na  carreira  previstos  na

legislação vigente e o disposto em regulamento.”.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 553/2013*

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a Lei nº 14.171, de 15 de Janeiro de

2002, a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, a Lei Delegada nº 175, de 26

de janeiro de 2007, e dá outras providências.

O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - tem

por  finalidade  promover  o  desenvolvimento  socioeconômico  das  regiões  Norte  e

Nordeste  do  Estado.  Entretanto,  a  atual  área  de  abrangência  do  IDENE  deixa

excluídos de suas ações diversos municípios que sofrem de graves problemas sociais

e que se localizam em suas proximidades.

Segundo a nota técnica que acompanha a presente Mensagem e que foi elaborada

pelo  próprio  IDENE,  tendo  por  referência  o  último  levantamento  do  Índice  de

Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M -, as três Regiões de Planejamento, no

Estado, com os piores índices em relação à média de IDH-M de seus respectivos

municípios  foram  a  do  Rio  Doce  (0,637),  a  do  Norte  de  Minas  (0,625)  e  a  do

Jequitinhonha/Mucuri (0,609).

Nesses  termos,  constata-se a  necessidade de se  estenderem as políticas  e  as

ações de desenvolvimento socioeconômico do IDENE a outros municípios de Minas

Gerais que, nas regiões norte e nordeste do Estado, estejam em situação de baixo

IDH-M.

Logo, propõe-se a ampliação do rol de municípios sob a área de atuação do IDENE,



2354
____________________________________________________________________________

bem  como  a  adequação  da  sua  estrutura  para  melhor  atender  às  novas

municipalidades.

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 4.648/2013

Altera a Lei nº 14.171, de 15 de Janeiro de 2002, a Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro  de  2011,  a  Lei  Delegada nº  175,  de  26  de janeiro  de  2007,  e  dá  outras

providências.

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - Integram a área de abrangência do IDENE:

I - os Municípios das mesorregiões do IBGE do Norte de Minas, Jequitinhonha e

Vale do Mucuri;

II  -  os  Municípios  das  microrregiões  do  IBGE de Curvelo,  Guanhães,  Peçanha,

Governador Valadares e Aimorés;

III - Os Municípios de Tarumirim, Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos

das Dores, Imbé de Minas, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas

e Santa Bárbara do Leste, da microrregião do IBGE de Caratinga;

IV - os Municípios abrangidos pela bacia do Rio Jequitinhonha;

V - os Municípios do Estado de Minas Gerais, não descritos nos incisos I a IV, que

estejam abrangidos pela Lei Complementar Federal nº 125, de 3 de janeiro de 2007;

VI - os Municípios de Santo Antônio do Itambé e de Serra Azul de Minas.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I a VI será apurado de acordo com o mapa

elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.”

Art. 2º - O art. 149 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 149 - O IDENE tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Diretor-Geral; e
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III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

g) Diretoria Regional do Norte de Minas;

h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; e

j) Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

Parágrafo único - Integram ainda a estrutura orgânica do IDENE, até o limite de

quatorze unidades, as respectivas gerências regionais.”

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas - SEDVAN, a que se refere o inciso VI do art. 5º da Lei

Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, e os arts. 145, 146 e 147 da Lei Delegada

nº 180, de 2011, passa a se denominar Secretaria de Estado de Integração do Norte

e Nordeste de Minas Gerais - SEINNE.

Art. 4º - Fica criado no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do IDENE,

um cargo de Diretor, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, passando o item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007,

a vigorar na forma constante do Anexo desta lei.

Parágrafo único - O cargo criado pelo caput será identificado em decreto.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 5º da lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS
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ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

.........................................................................................................................................

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS - IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro com os Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

.....................................................................................................................................”

NOTA TÉCNICA Nº 01/2013

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO

IDENE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE

MINAS GERAIS

NOTA TÉCNICA: Nº 001/2013/IDENE/SEDVAN

ASSUNTO: Análise de viabilidade de ampliação da área de abrangência do IDENE -

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

1. JUSTIFICATIVA

Considerando o Ofício SEC. GERAL nº 519/2013 do Senhor Secretário-Geral da

Governadoria,  Gustavo de Castro Magalhães,  este por  sua vez em referência  ao

Ofício nº 14/2013 do Exmo. Senhor Prefeito de Conselheiro Pena e Presidente da

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce (ARDOCE), Roberto

Balbino de Oliveira, cumpre analisar a viabilidade da entrada de novos municípios

como integrantes da área de abrangência da autarquia Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Na oportunidade, ressalta-se a relevância de se analisar não apenas a 'inclusão dos

municípios do Vale do Rio Doce, em sua totalidade'  conforme solicitado no Ofício

citado, mas realizar um estudo desagregado - ou seja, dentro da região, quais seriam

os municípios que melhor se enquadrariam em uma versão mais ampla de atuação

do IDENE.

2. ÁREA DE ABRANGENCIA ATUAL DA SEDVAN E DO IDENE

A área de abrangência atual do IDENE é definida conforme o Artigo 29 do Decreto

45.681, de 09 de agosto de 2011, com o seguinte texto:
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'Art. 2º - Integram a área de abrangência do IDENE:

I  -  os  municípios  das  Mesorregiões  Norte  de  Minas  e  Mucuri  e  os  demais

municípios  integrantes  das  bacias  hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha  e  São

Mateus; e

II - os municípios da Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central

Mineira.

Parágrafo único - Para fins de apuração da área de abrangência do IDENE, será

observado mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.'

Por  sua  vez,  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha,  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -  SEDVAN  possui  como  área  de

competência,  por  vinculação,  a  mesma área  do  IDENE,  segundo  o  Artigo  3º  do

Decreto 45.730, de 09 de agosto de 2011:

'Art. 3º - Integra a área de competência da SEDVAN, por vinculação, o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Parágrafo único - O apoio técnico, logístico e operacional para o funcionamento da

SEDVAN será prestado pelo IDENE, nos termos de resolução conjunta.'

3. DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS DO SEDVAN/IDENE

Segundo o Artigo 145 da Lei Delegada 180, de 20 de janeiro de 2011, a  SEDVAN:

'[...]  tem por finalidade coordenar, em articulação com as demais Secretarias de

Estado,  as  ações voltadas para o desenvolvimento  socioeconômico dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucurí e do Norte e Nordeste de Minas, notadamente as que visem

à redução de desigualdades sociais e ao enfrentamento da pobreza, competindo-lhe:

[...]

VII  -  representar  o  Governo do Estado no Comitê  Regional  de  Articulação dos

Órgãos e Entidades Federais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -

SUDENE - e nos demais agentes de fomento da região;

VIII  -  articular  e coordenar ações públicas compensatórias nas demais áreas do

Estado caracterizadas por baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH.'

Já o Artigo 148 da mesma lei prevê que o IDENE:

'[...] tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social das regiões

Norte e Nordeste do Estado, competindo-lhe:
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IV - elaborar, implantar e acompanhar programas e projetos que visem à ampliação

e  ao  fortalecimento  da  infraestrutura  regional,  à  inclusão  social  com  geração  de

emprego, trabalho e incremento da renda, à expansão e à diversificação da base

econômica das regiões de sua atuação;

[...]

VI  -  apoiar  a  representação  do  Governo  do  Estado  no  Comitê  Regional  de

Articulação  dos  Órgãos  e  Entidades  Federais  da  Superintendência  de

Desenvolvimento do Nordeste -  SUDENE - e nos demais agentes de fomento da

região;'

Interpreta-se destas normas que tanto a SEDVAN quanto o IDENE devem procurar

vencer as disparidades regionais que atingem o Norte e o Nordeste de Minas Gerais,

em comparação com as demais regiões do próprio Estado.

4. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO DOCE

Boa  parte  do  Vale  do  Rio  Doce  também  participa  como  uma região  de  baixo

desempenho  econômico  e  social.  Nestes  indicadores,  muitos  municípios  se

assemelham bastante àqueles pertencentes aos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Conforme explicita o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2013¹:

¹ MINAS GERAIS. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado: PMDI -2011Í2030..

Belo Horizonte, 2011. 156 p.

'Há ainda um quarto espaço econômico em Minas Gerais, localizado nas porções

norte e nordeste do território estadual, que não se mostra efetivamente integrado a

nenhuma das  três  lógicas  de  desenvolvimento  citadas  anteriormente.  Trata-se  de

uma região historicamente marcada pelo fraco dinamismo econômico e pela limitada

integração a mercados, cujas  consequências  são visíveis na baixa qualidade dos

seus  indicadores  socioeconômicos.  Incluem-se  nesse  espaço  as  regiões  Norte  e

Jequitinhonha/ Mucuri, além de parte das regiões Noroeste e Rio Doce.'

Um  olhar  sobre  a  distribuição  regional  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano

Municipal (IDH-M) demonstra que as disparidades econômicas transbordam para o

tecido  social.  No último levantamento  do  índice,  em 2000,  as  únicas Regiões  de

Planejamento cuja média de seus municípios no IDH-M foi menor que a média de

todo  o  Estado  (0,719)  foram  Rio  Doce  (0,685);  Norte  de  Minas  (0,649);  e
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Jequitinhonha/Mucuri (0,639).

Em conjunto com o IDH-M, como uma forma de mensurar a demanda por políticas

públicas de cada município de Minas Gerais, pela Lei 15.011, de 15 de janeiro de

2004 criou-se o Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS. De acordo com

esta Lei, considera-se responsabilidade social:

'Art. 1º - A responsabilidade social na gestão pública estadual, nos termos desta

Lei,  consiste  na  implementação,  pelo  Estado,  de  políticas  públicas,  planos,

programas, projetos e ações que assegurem o acesso da população à assistência

social, educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de qualidade, segurança

pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, com equidade de gênero, etnia,

orientação sexual, idade e condição de deficiência.

Parágrafo único - A responsabilidade social na gestão pública estadual caracteriza-

se,  ainda,  pela  transparência  e  pelo  planejamento  estratégico  das  ações  e  pelo

caráter educativo da edição dos atos.'

Da mesma forma que no IDH-M, na comparação do IMRS de 2008, percebe-se que

tanto as regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, quanto o Rio Doce estão

abaixo da média dos municípios mineiros - inclusive sendo as únicas regiões nesta

condição.  Enquanto  a  média  de  todos  os  municípios  de  Minas  Gerais  atinge um

índice de 0,597, os municípios do Norte de Minas possuem uma média de 0,564, na

região de planejamento Jequitinhonha/Mucuri a média municipal é de 0,556, e no Rio

Doce 0,573.

Em anexo a esta Nota Técnica, encontram-se os mapas com o desempenho do

IDH-M  e  do  IMRS  para  os  municípios  de  Minas  Gerais,  bem  como  a  tabela

comparativa das regiões de planejamento do estado.

A partir destes dados, percebe-se que muitos municípios da Região do Vale do Rio

Doce  merecem  maior  atenção  estatal.  A melhor  forma  para  alcançar  uma maior

eficiência  é  priorizando  a  região  através  de  uma  instituição  que  seja  focada  em

atendê-la, capaz de coordenar políticas públicas que envolvam diversos temas, não

só de competência do governo estadual, mas também dos próprios municípios e da

União.

Tendo em vista a experiência e a consolidação do Sistema SEDVAN/IDENE como
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referência  governamental  na  região  dos  vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,

próximos geograficamente ao Vale do Rio Doce, é legítima a estratégia de que sejam

estas as instituições responsáveis por coordenar e executar ações e políticas públicas

para o Vale do Rio Doce.

Assim,  as  capacidades  de  logística,  de  captação de  recursos,  de  planejamento

econômico  e  de  capilaridade  para  a  articulação  com  municípios  e  outras

organizações já alcançados pela SEDVAN e pelo IDENE serão de suma importância

para  aumentar  a  eficiência  desta  estratégia,  promovendo  o  desenvolvimento

econômico e social por meio da integração de suas ações e programas das regiões

dos Vales do Rio Doce, do Jequitinhonha e do Mucuri, bem como do Norte de Minas.

No entanto,  à  parte  de  Sobrália  e  Braúnas,  não se  incluem nesta  proposta  os

municípios do Vale do Rio Doce que já fazem parte do Colar Metropolitano da Região

Metropolitana do Vale do Aço (RMVA e Colar RMVA), uma vez que para estes já

existe  uma  agência  especializada  para  'a  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA - e apoio

à execução de funções públicas de interesse comum', conforme dita o Artigo lº da Lei

Complementar 122, de 04 de janeiro de 2012, que cria a Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana do Vale do Rio Aço.

Ressalta-se  que  pela  mesma Lei,  no  parágrafo  2º  do  Artigo  1º,  ´O  âmbito  de

atuação da Agência RMVA equivale à área dos Municípios integrantes da RMVA e do

seu  Colar  Metropolitano,  nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  90,  de  2006.`

Atualmente  estes  municípios  também  estão  abrangidos  na  área  de  atuação  da

Secretaria  de  Estado  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana,  auxiliando  na

implementação de políticas integradas de desenvolvimento.

Sobrália,  pertencente  à  microrregião  de  Governador  Valadares,  e Braúnas,

integrante  da  microrregião  de  Guanhães,  são  os  únicos  municípios  de  suas

respectivas  microrregiões  participantes  do  Colar  Metropolitano,  sendo  locais

fronteiriços.  Dada  esta  condição,  considerando  a  relevância  que  a  microrregião

exerce sobre a economia local, e levando em conta os baixos IDH-M (Sobrália 0,685

e Braúnas 0,665) e IMRS (0,565 e 0,594), a proposta inclui estes dois municípios,

mesmo pertencendo ao Colar Metropolitano, visando não afastá-los de oportunidades
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dadas às suas respectivas regiões.

5. DOS MUNICÍPIOS DA SUDENE

Visto que estamos diante da discussão acerca da área de abrangência da SEDVAN

e do IDENE, ademais à análise dos municípios da Região do Vale do Rio Doce, é

importante ressaltar  o caso de compatibilidade entre as  áreas de abrangência do

IDENE  com  aquelas  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste  -

SUDENE, recriada e ampliada de acordo com a Lei Complementar Federal nº 125, de

03  de  janeiro  de  2007,  a  partir  de  então  vinculada  ao  Ministério  da  Integração

Nacional - Ml.

De acordo com as competências do IDENE e da SEDVAN acima descritas, tanto a

Secretaria quanto o Instituto são representantes mineiros para qualquer articulação

da  União  que  tenha  como  unidade  executora  a  SUDENE.  No  entanto,  há  uma

incompatibilidade de dois municípios que, integrantes da área da SUDENE, ainda não

são pertencentes ao  IDENE e  à  SEDVAN.  São eles  Arinos  e  Formoso.  Isto  está

demonstrado  pelo  Anexo  IV  -  municípios  de  abrangência  da  SUDENE em  Minas

Gerais.

Em  consequência  desta  situação,  ambos  os  municípios  encontram-se  sub-

representados ante quaisquer iniciativas que envolvam representações do Estado de

Minas  Gerais  na  SUDENE,  além  de  correrem  o  risco  de  terem  suas  prioridades

reduzidas nas agendas da SEDVAN e do IDENE.

Assim, é de extrema importância que haja a inclusão destes municípios à área de

abrangência do IDENE e da SEDVAN. A partir de então, eles receberão os mesmos

nível de investimentos e prioridade que todos os demais municípios da SUDENE no

âmbito do Governo de Minas Gerais.

6. MUDANÇAS NA ESTRUTURA FUNCIONAL DAS DIRETORIAS REGIONAIS

Em princípio, a inclusão desses municípios geraria a necessidade de reestruturação

do IDENE, para melhor capacidade logística, operacional e organizacional. Segue a

relação de alterações propostas:

I.  Criar  uma Diretoria  Regional  do  Vale  do  Rio  Doce,  sediada  em  Governador

Valadares.

II.  Criar  uma  Gerência  Regional  de  Governador  Valadares,  ligando-a
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funcionalmente à nova Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

III.  Criar  uma Gerência Regional de Guanhães, ligando-a funcionalmente à nova

Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

IV.  Transferir  a  relação funcional  da Gerência  Regional  de Mantena,  atualmente

subordinada à Diretoria Regional do Vale do Mucuri, para a nova Diretoria Regional

do Vale do Rio Doce.

A adequação da abrangência de cada Gerência Regional e Diretoria Regional será

objeto de avaliação futura do IDENE.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  suma,  propõem-se  a  ampliação  da  área  de  abrangência  do  Sistema

SEDVAN/IDENE, da seguinte forma:

I.  Inclusão  dos  municípios  pertencentes  à  Região  de  Planejamento  Rio  Doce,

conforme tabela em anexo.

II. Inclusão dos municípios Arinos e Formoso, a fim de compatibilizar no âmbito do

Estado de Minas Gerais a área de Abrangência do SEDVAN/IDENE com a SUDENE.

III. Criação da Diretoria Regional do Vale do Rio Doce, incluindo as novas gerências

regionais  de  Governador  Valadares  e  de  Guanhães,  além  da  transferência  da

Gerência Regional de Mantena para a sua área de competência.

A proposta da nova área de abrangência do SEDVAN/IDENE, incluindo a relação

completa de municípios integrantes, bem como o novo mapeamento de toda a região

envolvida  foi  elaborada  pelo  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  -  IGA,  em  Nota

Técnica de nº 01, de 24 de abril de 2013 - encaminhada anexa a este documento.

Assim  como  já  evidenciado  pela  participação  de  municípios  da  Região  de

Planejamento Central na área de abrangência do IDENE, bem como a inclusão de

municípios mineiros e capixabas na competência da SUDENE no âmbito da União, as

divisões administrativas territoriais nem sempre são eficientes em delimitar a atuação

de  políticas  públicas  territoriais.  É  majoritário  para  o  Estado  que  haja  uma

preocupação e uma estratégia voltadas para as informações reais. Desta forma, uma

vez  que  os  municípios  citados  carecem  de  maior  concentração  de  investimentos

públicos,  conclui-se  que  a  atualização  da  área  de  abrangência  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte  e  Nordeste de Minas Gerais seja efetuada de forma a
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encobrir  uma região mais ampla, promovendo assim um desenvolvimento social e

econômico ainda mais integrado.

Belo Horizonte, de abril de 2013.

Marcos Antônio Dias Sampaio, Diretor de Inclusão Regional do IDENE

Bruno Oliveira Alencar, Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais

ANEXO I

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

Municípios de Minas Gerais - 2000

* -  O mapa ilustrando o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios  de

Minas Gerais, em 2000, foi publicado no Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

Fonte: IDH-M / Atlas do Desenvolvimento Humano 2003 - PNUD - ONU

ANEXO II

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (0 a 1)

Municípios de Minas Gerais - 2008

* - O mapa ilustrando o Índice Mineiro de Responsabilidade Social dos Municípios

de Minas Gerais, em 2008, foi publicado no Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

Fonte: IMRS 2008/FJP-MG

ANEXO III

Comparativo IDH-M e IMRS por Região de Planejamento {média dos municípios)

*  -  O comparativo IDH-M e IMRS por  Região de Planejamento foi  publicado no

Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

ANEXO IV

Municípios de abrangência da SUDENE em Minas Gerais

* - O quadro contendo os Municípios de abrangência da SUDENE em Minas Gerais

foi publicado no Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

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

Fiscalização  Financeira  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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OFÍCIO Nº 7/2013

Do Sr. Alberto Pinto Coelho, vice-governador do Estado, comunicando que estará

ausente do País no período de 3 a 6/11/2013, em viagem oficial à França, com ônus

para o erário, em missão de caráter institucional.

OFÍCIOS

Do Sr. Ari Pinto Constantino dos Santos, prefeito municipal de Itamonte, solicitando

a inclusão em ordem do dia  do  Projeto  de  Lei  nº  3.687/2013,  do  governador  do

Estado. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Bruno Gomes Monteiro, chefe de gabinete da ministra chefe da Secretaria de

Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  encaminhando  nota  pública  que

desmente  notícia  publicada  em  blog e  divulgada  na  internet.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Do  Sr.  Fábio  Caldeira,  ouvidor-geral  do  Estado,  convidando  esta  Casa  para  o

seminário Rede de Ouvidorias: Minas Mais Transparente e Cidadã, em 29/10/2013,

em São João del-Rei.

Do  FNDE  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

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

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

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Gysélia  de  Castro  Pinto,  presidente  do  Sindicato  dos  Profissionais  de

Especialistas em Educação do Ensino Público do Estado de Minas Gerais, solicitando

desta Casa a correção do plano de carreira dos especialistas em educação básica. (-

Às Comissões de Administração Pública e de Educação.)

Do Sr.  José Antonio Corrêa Coimbra, chefe de gabinete do ministro de Minas e

Energia, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Assuntos

Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 981/2012/SGM.

Do Sr. José Domingos Fraga Filho, deputado estadual da Assembleia Legislativa do

Estado de Matro Grosso,  sugerindo a criação de câmara temática relacionada ao

endividamento dos produtores rurais da agricultura familiar. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr.  Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,
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encaminhando  moção  de  congratulações  com  o  deputado  Dinis  Pinheiro  pela

apresentação no Congresso Nacional do projeto de lei de iniciativa popular resultante

da campanha Assine+Saúde.

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 4.649/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social - Asas -, com sede

no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Social -

Asas -, com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  de  Assistência  Social  -  Asas  -,  é  pessoa  jurídica  de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado, fundada

em 11/11/1987.

Tem  por  finalidade  trabalhar  para  a  promoção  do  desenvolvimento  social  e

econômico da comunidade, visando à melhoria do bem-estar de sua população, bem

como realizar  projetos  de caráter  social  no combate à fome e à miséria,  apoio à

saúde, difusão cultural com projetos voltados ao esporte e lazer de crianças, jovens e

adultos  na  escola,  recreação  artística  e  educacional,  proporcionando  ações  de

orientação e atividades que promovam os valores humanos com dignidade e respeito

aos direitos essenciais, além de colaborar com os poderes públicos e demais classes

no sentido de solidariedade social.

Conforme  documentação  apresentada,  comprova-se  que  os  membros  de  sua

diretoria  são pessoas reconhecidamente  idôneas  e  não  recebem nenhum tipo  de

remuneração pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema
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importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse sentido, face aos relevantes serviços prestados pela instituição ao Município

de Timóteo, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 4.650/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica Nova Esperança, com sede

no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Evangélica  Nova

Esperança, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Comunidade Evangélica Nova Esperança é uma entidade com fins

sociais e religiosos, constituída como pessoa jurídica, sem fins lucrativos e por tempo

indeterminado, sediada na Rua Martins Barbosa, n° 863, no Bairro Benfica, em Juiz

de Fora.  A Comunidade Evangélica Nova  Esperança tem como finalidade prestar

culto a Deus; difundir o evangelho de Jesus Cristo e a palavra de Deus; promover os

ensinamentos  com  a  distribuição  da  Bíblia  sagrada;  promover  atividades  sociais,

culturais,  doutrinárias  e  teológicas;  promover  encontros  de  famílias,  congressos,

cruzadas evangelísticas na igreja, em salões, em estádios, ao ar livre e pelos meios

de comunicação; manter obra social, filantrópica e beneficente; orientar os cristãos e

o povo de Deus em geral, mostrando o valor e a necessidade da vida cristã santa e

dinâmica,  através  da  criação  e  implantação  de  tantos  departamentos  quanto

necessários para realização de suas atividades.

Está devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos, Documentos e das

Pessoas Jurídicas da Comarca de Juiz de Fora.
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Seus  diretores  são  pessoas  idôneas  e  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas

funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.651/2013

Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de bacias sanitárias em espaços públicos

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado obrigado a instalar nos espaços públicos de seu domínio

bacias sanitárias acessíveis às pessoas com deficiência e aos idosos.

Art. 2º - Não serão destinadas às pessoas com deficiência e aos idosos as bacias

sanitárias hospitalares com abertura frontal.

Art. 3º - Somente serão considerados acessíveis às pessoas com deficiência e aos

idosos os sanitários de uso público e coletivo cujas bacias sanitárias apresentem as

seguintes características:

I - altura de 0,43m e 0,45m, medida a partir do piso acabado até a borda superior,

sem o assento;

II - ausência de abertura frontal.

Parágrafo único - Nos estabelecimentos de saúde, em função da especificidade do

serviço,  poderá  ser  instalada  bacia  sanitária  com  abertura  frontal,  mediante  a

apresentação de justificativa.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  É conhecida  a realidade enfrentada pelas  pessoas com deficiência

com relação à mobilidade e à acessibilidade a bens e serviços no Brasil e em Minas

Gerais. Essa realidade se deve a diversos fatores, entre os quais o desconhecimento
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geral  da  população,  bem  como da  administração  pública,  das  necessidades  das

pessoas com deficiência. Exemplo disso é a disponibilização do vaso sanitário com

abertura  frontal,  especialmente  nos  banheiros  públicos,  para  pessoas  com

necessidades especiais, como se esse fosse um auxílio para a adaptação de que

necessitam.

Problema similar é o enfrentado pelos idosos, que, por causa do design dos vasos

sanitários hospitalares, enfrentam dificuldades de ordens diversas, inclusive estando

sujeitos a quedas, o que é um grande problema.

Ocorre  que  o  vaso  sanitário  com  abertura  frontal  tem  o  design destinado  a

ambientes hospitalares,  onde há uma pessoa que auxilia  na  higiene do paciente.

Quando utilizado fora desses ambientes, onde a pessoa com necessidades especiais

muitas vezes está sozinha, o vaso sanitário com abertura frontal causa desconforto e

expõe os usuários a situações desagradáveis e anti-higiênicas, pois a urina escorre

para fora do vaso através da abertura, causando sujeira no chão do banheiro.

Nesse sentido,  artigo  publicado no  site do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio

Grande do Sul, de autoria do Promotor Luiz Antônio Miguel Ferreira, esclarece:

“1 - Introdução.

A  acessibilidade  é  um  tema  que  vem  sendo  discutido  cada  vez  mais  pela

sociedade,  em  face  da  legislação  que  aborda  o  assunto  e  também  pela  maior

visibilidade  que  se  tem  da  pessoa  com  deficiência.  Porém,  ainda  são  muitas  as

barreiras enfrentadas, pois apesar da lei que regulamenta o tema estar em vigor há

certo tempo, muitas pessoas a ignoram e realizam obras, reformas, instalações que

não se adequam aos critérios básicos estabelecidos.

Uma das questões mais complexas referentes à acessibilidade,  diz respeito,  às

adaptações realizadas nos banheiros, que é cercado de especificidades para garantir

a  plena  inclusão  da  pessoa  com  deficiência.  O  conhecimento  técnico  para  a

adaptação  de  forma  correta  é  importante,  pois  na  maioria  das  vezes  (ou  quase

sempre), são descumpridas e não observadas as normas estabelecidas.

Neste  contexto,  merece  destaque  a  questão  do  vaso  sanitário,  que  integra  o

banheiro acessível. O assunto foi tema de artigo em uma revista especializada em

inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, oportunidade em que a médica
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fisiatra Izabel de Loureiro Maior, esclareceu que o vaso sanitário com abertura frontal

é um erro, não é norma. Relatou também, em seu artigo, que a venda dessas peças

continua a todo vapor e que as fábricas de louças sanitárias devem ser instruídas a

separar  a linha hospitalar  da linha de produtos para  pessoas com deficiência;  os

arquitetos  e  proprietários  de  estabelecimentos  precisam ser  obrigados  a  seguir  o

constante na norma técnica da ABNT, NBR9050/2004, na qual não consta a bacia

sanitária com fenda frontal.

Diante da relevância do tema e das consequências que proporciona, tanto para o

deficiente  como também para  aqueles  que trabalham diretamente  com o  assunto

(profissionais  ligados  à  construção,  funcionários  públicos  encarregados  da

fiscalização,  promotores  de  justiça,  etc.)  é  que  se  volta  ao  assunto  visando  um

esclarecimento adequado a respeito do vaso sanitário  e sua destinação à pessoa

com deficiência.

2 - O vaso sanitário.

As  regras  básicas  para  a  adaptação  dos  banheiros  e,  consequentemente,  dos

vasos sanitários estão inseridas no Decreto nº 5.296/2004 e a NBR 9050/2004 da

ABNT. Em tais normas é que se encontram os parâmetros necessários (altura, barras,

tipo  de  vaso,  etc.)  para  que  o  banheiro  seja  acessível  e  que  traz  informações

específicas sobre o vaso sanitário”.

O Decreto nº 5.296, de 2004, que regulamenta as Leis nºs 10.098 e 10.048, ambas

de  2000  -  que  estabelecem  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  promoção  e

acessibilidade das pessoas com necessidades  especiais  -,  estabelece o seguinte,

relativamente aos sanitários destinados ao referido público:

“Art. 22 - construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso

coletivo  devem  dispor  de  sanitários  acessíveis  destinados  ao  uso  por  pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados

ao  uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  serão

distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento

da edificação,  com entrada independente dos sanitários  coletivos,  obedecendo às

normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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§ 2º - Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses

a contar da data de publicação deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro

acessível  por  pavimento,  com  entrada  independente,  distribuindo-se  seus

equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora

de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§  3º  -  Nas  edificações  de  uso  coletivo  a  serem  construídas,  ampliadas  ou

reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao

uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  deverão  ter  entrada  independente  dos

demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 4º - Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados

ao  uso  público,  os  sanitários  preparados  para  o  uso  por  pessoa  portadora  de

deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos

acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as

normas técnicas de acessibilidade da ABNT”.

Assim,  há  que  se  cuidar  para,  na  intenção de promover  a  inclusão social  das

pessoas  com  necessidades  especiais,  não  provocar  maior  constrangimento  e

dificuldades, disponibilizando instalações inadequadas em espaços a elas destinados.

A disponibilização dos vasos sanitários de que trata este projeto às pessoas com

necessidades  especiais  deve  ser  banida  nas  instalações  públicas  mantidas  pelo

Estado.

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

nobres pares para aprovarmos este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.652/2013

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-170 que liga o Município de Guapé ao

Município de Pimenta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Jafé Mansor Sallum o trecho da Rodovia MG-170 que liga

o Município de Guapé ao Município de Pimenta.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: Este projeto de lei objetiva homenagear o Sr. Jafé Mansor Sallum ao

propor denominar o trecho da Rodovia MG-170 que liga o Município de Guapé ao

Município de Pimenta com seu nome.

Jafé  Mansor  Sallum  nasceu  em  23/3/1926,  no  Distrito  de  Cristais,  que  então

pertencia ao Município de Campo Belo.

Contudo, foi no Município de Guapé que passou a sua infância, iniciou o ensino

fundamental e residiu por muitos anos ajudando os pais com as propriedades rurais

que a família possuía.

Já  à  frente  dos  negócios,  Jafé  Mansor  Sallum tornou-se  respeitado fazendeiro,

vindo a casar-se com Esmeralda Maria de Jesus, com quem teve 8 filhos.

Preocupado com a educação dos seus filhos, Jafé mudou-se para Piumhi com toda

a família, preservando, entretanto, os laços de amizade e de trabalho constituídos em

Guapé.  Semanalmente  visitava  suas  propriedades  realizando  o  trajeto  de  88  Km

através da estrada que ligava Guapé a Pimenta. O homenageado também residiu em

Formiga.

Surpreendidos com a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, na década de

1960, Jafé Mansor Sallum foi o responsável por organizar e liderar os produtores da

região que seriam atingidos com a formação do lago.

Muitos  desses  resistiram  às  ordens  de  desocupação  da  área  e  coube  ao

homenageado a missão de convencê-los a abandonar suas casas e, até mesmo, de

acolhê-los,  uma  vez  que  a  usina  se  tornaria  em  breve  uma  realidade.  O

homenageado, nessa época, destacava-se entre seu grupo justamente pelo espírito

de liderança e solidariedade.

A imensa área alagada também fez desaparecer a estrada que originalmente ligava

Guapé a Pimenta.

Líder nato, Jafé Mansor Sallum se prontificou a conversar, estudar e planejar junto

aos engenheiros de Furnas o traçado da nova estrada que daria acesso a esses

Municípios.
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Em  pouco  tempo  a  estrada  foi  inaugurada  graças  ao  esforço  e  empenho  do

homenageado.

Jafé  Mansor  Sallum,  faleceu em  2011,  no  Município  de  Formiga,  aos  85  anos,

deixando um importante legado para a região, especialmente para os municípios por

onde passou.

Além de justa  e meritória  a homenagem,  o  projeto  de  lei  atende  aos  preceitos

legais, razão pela qual conto com o apoio de todos os pares a sua aprovação.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº  6.026/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informações sobre o número

de servidores públicos que possuem cartão consignado e quantos deles são ativos,

aposentados e pensionistas e o grau de endividamento desses servidores. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº  6.027/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação  de  semáforos  nos  cruzamentos  que  menciona.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 6.028/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o escritor José Maria Rabêlo pelo lançamento do livro

Belo  Horizonte:  do  arraial  à  metrópole -  300  anos  de história.  (-  À  Comissão de

Cultura.)

Nº 6.029/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região,

eleita para o biênio 2014-2015. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  6.030/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação de redutores de  velocidade nas vias  que menciona.  (-  À  Comissão de

Transporte.)
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Nº  6.031/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

declaração,  como  área  de  preservação  ambiental,  de  toda  a  área  drenada  pela

nascente onde ocorre a captação de água para o Distrito de Monsenhor Horta, no

Município de Mariana.

Nº  6.032/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

fiscalização do sistema de captação de água no Distrito  de Monsenhor  Horta,  no

Município de Mariana.

Nº  6.033/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

destinação prioritária das compensações ambientais estabelecidas nos processos de

licenciamento ambiental  de empreendimentos situados no Município de Mariana a

ações de proteção e recuperação ambiental de áreas de mananciais usados para

abastecimento público. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.034/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

retomada da nomeação dos analistas de políticas públicas - serviço social aprovados

no Concurso nº 02/2012. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  6.035/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a implantação de

creche para  crianças  de  até  6  anos na Cidade Administrativa.  (-  À  Comissão do

Trabalho.)

Nº  6.036/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a revista Mineração & Sustentabilidade pelos

seus dois  anos  de circulação e  pela  entrevista  com o Sr.  José Fernando Coura,

diretor-presidente do Ibram, em sua 12ª edição, em outubro de 2013. (- À Comissão

de Minas e Energia.)

Nº 6.037/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Copasa Águas Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre

estudos geológicos das áreas exploradas e de recarga e do potencial de produção,
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venda e logística de distribuição para exploração de águas minerais nos aquíferos

localizados nos Municípios de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Nº 6.038/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Copasa Águas Minerais de Minas S.A pedido de informações sobre

a  existência  de  estudos  e  ações  de  preservação  das  nascentes  e  das  áreas  de

recarga localizadas nos Municípios de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Nº 6.039/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Codemig pedido de informações sobre o repasse ao Município de

Caxambu de royalties decorrentes da exploração de águas minerais nesse município.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.040/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhada  à  Febraban  manifestação  de protesto  pelo  não  comparecimento  de

representantes  bancários  do  Banco  do  Brasil,  Caixa  Econômica  Federal  e  Itaú

Unibanco à 21ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor, na qual

se debateu sobre os empréstimos e créditos descontados nas folhas de pagamento

de aposentados.

Nº 6.041/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público pedido de providências com vistas à proteção do Ribeirão da

Mata e de suas áreas marginais, em face das intervenções previstas pelo projeto de

implantação da via de acesso à empresa Cimentos Liz,  em Vespasiano,  em área

próxima  ao  referido  curso  d'água,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião Conjunta das Comissões de Transporte e de Meio Ambiente.

Nº 6.042/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Comissão Especial do Marco Regulatório da Mineração da Câmara Federal pedido

de providências com vistas à realização de debate nos Municípios de Curvelo e/ou

Diamantina sobre a regulamentação do garimpo na Região Central do Estado e no

Vale do Jequitinhonha.

Nº 6.043/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de  Meio  Ambiente pedido  de providências  com vistas  a  incentivar  a

população residente no entorno dos parques estaduais a visitá-los, bem como que

seja reservado a esses moradores um percentual do número de visitas mensais às
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unidades de conservação.

Nº 6.044/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Betim pedido de providências com vistas

à fiscalização da empresa Mineração Usibrita,  localizada nesse Município,  no que

concerne  à  poluição  atmosférica  e  sonora  e  ao  trânsito  de  veículos  pesados  na

Estrada Serra Negra.

Nº 6.045/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à fiscalização da

Mineração Usibrita, localizada em Betim, no que concerne à poluição atmosférica e

sonora e ao trânsito de veículos pesados na Estrada Serra Negra.

Nº 6.046/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à 6ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente pedido de providências com

vistas à fiscalização da Mineração Usibrita, localizada em Betim, no que concerne à

poluição atmosférica e sonora e ao trânsito de veículos pesados na Estrada Serra

Negra.

Nº 6.047/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de Meio Ambiente pedido de providências  para que,  no processo de

licenciamento e regularização ambiental da Cimentos Liz, reconsidere a proposta de

construção  de  uma  via  de  acesso  para  a  mitigação  de  impactos  no  tráfego  de

veículos no Município de Vespasiano e garanta a proteção ambiental do Ribeirão da

Mata.

Nº 6.048/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Prefeitura Municipal de Vespasiano pedido de providências para que, no processo

de licenciamento ambiental do projeto de construção de via de acesso, firmado entre

a Cimentos Liz e esse órgão, seja garantida a proteção do Ribeirão da Mata e de

suas áreas de proteção ambiental marginais.

Nº 6.049/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências com vistas à

criação  de  um  arranjo  produtivo  local,  de  base  mineral,  para  extração  e

beneficiamento  de  quartzo  que  atenda  Cordisburgo,  Corinto,  Curvelo,  Inimutaba,

Presidente Juscelino e demais municípios onde se extrai o quartzo no Estado.
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Nº  6.050/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhada  à  Caixa  Econômica  Federal  manifestação  de  protesto  pelo  não

comparecimento  de  representantes  desse  banco  à  21ª  Reunião  Ordinária  dessa

comissão,  que  debateu  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de

pagamento de aposentados.

Nº  6.051/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Banco do Brasil manifestação de protesto pelo não comparecimento

de  representantes  desse  banco  à  21ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  que

debateu  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de  pagamento  de

aposentados.

Nº  6.052/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  protesto  ao  Banco  Central  do  Brasil  pelo  não

comparecimento  de  representantes  desse  banco  à  21ª  Reunião  Ordinária  dessa

comissão,  que  debateu  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de

pagamento de aposentados.

Nº  6.053/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

convocados os excedentes ao cargo de perito criminal do concurso realizado pela

Polícia Civil, tendo em vista as inúmeras reivindicações apresentadas.

Do deputado Celinho do Sinttrocel  em que solicita  a  realização de um ciclo  de

debates sobre o regime militar  pela passagem dos cinquenta anos do golpe. (-  À

Mesa da Assembleia.)

-  É também  encaminhado  à  presidência  requerimento  do  deputado  João  Vítor

Xavier.

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Tenente Lúcio.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe  os  trabalhos  ordinários  para,  nos  termos  do  inciso IV  do  art.  6º  do

Regimento  Interno,  proceder  à  solenidade  de  posse  do  Sr.  Antônio  Carlos  Silva

Nunes na vaga decorrente do falecimento do deputado José Henrique e da renúncia
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tácita do primeiro suplente Getúlio Neiva.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr. Antônio

Carlos Silva Nunes na vaga decorrente do falecimento do deputado José Henrique e

da renúncia tácita do primeiro suplente Getúlio Neiva.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Paulo  Piau,

prefeito  municipal  de  Uberaba;  vereador  Elmar  Goulart,  presidente  da  Câmara

Municipal de Uberaba; e Antônio Carlos Silva Nunes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse do Deputado Tony Carlos

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  o  1º-secretário,  para

proceder à leitura do termo de posse.

O secretário  - “Termo de posse do Sr.  Antônio Carlos  Silva Nunes,  suplente de

deputado estadual  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de Minas  Gerais,  eleito  e

diplomado  para  a  17ª  Legislatura.  Em  29/10/2013,  no  Plenário  do  Palácio  da

Inconfidência, compareceu, perante o presidente da Assembleia Legislativa, deputado

Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno,

o Sr. Antônio Carlos Silva Nunes, 2º-suplente pelo Partido do Movimento Democrático

Brasileiro,  eleito e diplomado na forma da lei  e que,  após prestar  o compromisso

regimental,  foi  empossado  como  efetivo  na  vaga  decorrente  do  falecimento  do

deputado José Henrique e da renúncia tácita do 1º-suplente, Getúlio Neiva. E, para

constar, lavrei eu, Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário da Assembleia Legislativa, nas

funções de 1º-secretário, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo

presidente e por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, em 29 de outubro de

2013.”

O presidente - A presidência convida os presentes a ouvir, de pé, o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Antônio Carlos Silva Nunes. Com a palavra, o Sr.

Antônio Carlos Silva Nunes, para prestar o compromisso regimental.
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O Sr. Antônio Carlos Silva Nunes - Prometo defender e cumprir as constituições e

as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o

mandato que me foi confiado pelo povo mineiro. Assim o prometo.

O presidente - A presidência convida o Sr. Antônio Carlos Silva Nunes a assinar o

termo  de  posse,  que,  em seguida,  será  assinado  por  este  presidente  e  pelo  3º-

secretário, nas funções de 1º-secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O presidente - Declaro empossado o deputado Tony Carlos.

Palavras do Presidente

Fico  a  pensar  aqui,  Prefeito  Paulo  Piau  e  presidente  Elmar,  que Uberaba está

sempre ocupando uma posição protagonista na história de Minas. Trata-se de uma

cidade  que sobressai,  uma cidade empreendedora,  uma  cidade visionária  e  uma

cidade corajosa, sempre acompanhada da ética, da generosidade e da solidariedade

humana.

Relembro  aqui,  Paulo  Piau,  quando  o  nosso amigo e  irmão deputado Lerin  há

pouco nos convidou, e que foi um dos momentos que mais marcou o meu coração,

ao lado do Elmar, ao seu lado, grande benfeitor da vida pública, ao lado do Antônio

Carlos e de tantos outros vereadores da sociedade de Uberaba; foi  um momento

bonito,  demonstrando a  responsabilidade,  o  compromisso de  Uberaba com  o  ser

humano,  com  os  mais  frágeis,  com  os  menos  favorecidos,  com  aqueles  que

realmente dependem muito do poder público: a família Franco fazendo a doação de

um terreno e promovendo uma parceria com o governo municipal, com o governo

estadual,  com outros atores,  com a sociedade,  e fazendo o lançamento,  queridos

deputados, da pedra fundamental do Hospital do Câncer.

É realmente algo muito forte, que tem um significado imensurável para todos nós e

demonstra, mais uma vez, a posição de Uberaba, sempre vanguardista. Hoje, não

somente Uberaba,  mas o Parlamento de Minas ganha com a experiência,  com o

talento, com a capacidade construtiva do vereador Tony, agora deputado Tony Carlos.

Já  tive  o  prazer  de  conviver  com  ele,  conheço  a  sua  história;  uma  história  de

abnegação,  de  dedicação,  de  carinho,  de  responsabilidade  com  o  bem  comum.

Quero aqui, deputado Tony Carlos, desejar a V. Exa. todo o sucesso, muito êxito,
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muita prosperidade.  Que V.  Exa.  possa fazer  um trabalho maravilhoso a favor  de

Uberaba, a favor de Minas, mas, claro, a favor também da minha querida terra natal,

Ibirité, porque senão tudo vai só para Uberaba.

Quero desejar muito sucesso a V. Exa. e abraçar, de forma muito fraterna, o seu

pai,  Sr.  Pedro  Brasileiro  Nunes,  que  deve  estar  com  o  coração  pulsando

intensamente. (- Palmas.) Parabéns pelo filho, parabéns pela família. Certamente o

deputado Tony Carlos aqui chegou porque soube, de forma esmerada, cultivar esses

bons valores, esses bons princípios. E isso é muito bom, porque essa é a riqueza

maior do ser humano: poder ser criado, poder ser formatado nesse ambiente familiar,

nesse ambiente aconchegante, nesse ambiente cristão.

Portanto desejo a V.  Exa.  sucesso,  êxito.  Parabéns.  Parabéns à Assembleia de

Minas, parabéns a Uberaba, e mãos à obra.

Palavras do Deputado Tony Carlos

Sr.  Presidente,  deputado Dinis  Pinheiro,  que orgulhosamente  se  tornou cidadão

uberabense, pessoa da qual nós, uberabenses, aprendemos a gostar. Figura humana

sempre presente na defesa das causas e interesses do povo de Ibirité, do povo de

Uberaba e de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  pedi  para  usar  a  palavra  porque  precisamos  homenagear  José

Henrique.  Meu  Deus,  as  pessoas  passam,  mas  o  poder  fica,  e  José  Henrique

escreveu  história  nesta  Casa.  Quantos  de  nós,  mineiros,  conterrâneos,  não  nos

recordamos das boas ações, generosas, daquele homem que partiu para o andar de

cima,  mas que deixou,  Sr.  Presidente,  saudades entre nós.  Por isso gostaria  que

aplaudíssemos, de pé, o guerreiro maravilhoso José Henrique.

Uberaba fica a 500km daqui. Há gente que saiu de lá às 3 horas da madrugada

para chegar aqui. Queria agradecer, presidente, porque, entre esses guerreiros que

saíram de lá, está o prefeito Paulo Piau, que tem história nesta Casa, com vários

mandatos  de  deputado  estadual,  e  que  com  certeza  será,  para  mim  e  para  os

uberabenses, o melhor prefeito da história de Uberaba.

Quero fazer um agradecimento, Sr. Presidente. Temos de reconhecer aqueles que

nos auxiliam. Ninguém cai de repente de paraquedas na vida se não tiver ajuda de

alguém.  Então  vou  voltar  lá  atrás,  à  minha  época  de  menino.  Fiquei  surpreso,
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senhores  e  senhoras,  quando  cheguei,  porque  jamais  imaginava  que  pudesse

encontrar  aqui,  meu  caro  prefeito  de  Veríssimo,  a  figura  dona  de  uma empresa

despachante na porta da delegacia de polícia em Uberaba, que me permitia, como

menino pobre, encerar e passar o escovão, porque não tinha enceradeira. Era meu

primeiro  emprego.  Gostaria  de  pedir  que  ele  ficasse  de  pé:  Bianchini,  do

“Despachante Bianchini”, obrigado por ter acreditado neste cara.

Quero agradecer aos uberabenses que vieram: Fernando; Neilon, representando o

Miguel da CDL; Afrânio Nakamura; Dutra, figura importante; João Caldas; pessoal da

Agência Solis, Fábio, Tiago, e tantos outros. Quero agradecer sobretudo a presença

do meu pai, guerreiro, pintor de letras, que ajudou o filho a chegar aqui.

Meu caro  Dr.  César,  da  fábrica  Duratex  de  Uberaba,  meus senhores  e  minhas

senhoras, quero fazer um compromisso com o prefeito Paulo Piau: fincar a bandeira

de  Uberaba  neste  Plenário.  Quero  dizer  aos  senhores  que  Uberaba  vai  estar

presente.  Quando  falo  Uberaba,  estou  falando  também  das  cidades  do  nosso

entorno,  como  Conceição  das  Alagoas,  Veríssimo,  Água  Comprida,  Sacramento,

Nova Ponte, Araxá, Tapira, Delta, Conquista e tantas outras que fazem parte do polo

de Uberaba. Agradeço a presença do Sgt. Martins, do Carlão da Ubervel e do João

Bento, que representa a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ.

Sr.  Presidente,  estou aqui  para  me juntar  a essas mulheres e a esses homens

maravilhosos  que  compõem  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Deixo  a

Câmara Municipal de Uberaba após 25 anos de mandato. Fui eleito em 1988. De lá

para  cá,  foi  uma  jornada  grande.  Nessa  escada,  nesses  degraus,  sinto-me

privilegiado por poder compartilhar com meus deputados, meus companheiros, aos

quais quero me juntar. Estava hoje em um restaurante, conheço o deputado Bonifácio

Mourão de longa data, e o danado não me reconheceu. Cumprimentei-o: “Tudo bem,

deputado?”.  E  ele:  “Bom?”,  e  passou  direto.  Pensei:  “Filho  da  mãe,  não  me

reconheceu”.

Mas gostaria de dizer que, independentemente disso, esse homem maravilhoso,

assim  como  todos  os  homens  e  mulheres  que  aqui  estão,  esperem  de  mim

corretismo, honestidade, moral. Minha missão neste Plenário será trabalhar com os

colegas com a ideia de que preciso ajudar as pessoas a serem felizes. Por isso quero
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me juntar ao meu colega de Uberaba, Lerin. Um dia desses estive aqui, e como esse

cara foi bacana! Senti-me importante, conduzido por ele, ao conhecer, Sr. Presidente,

sua sala. O senhor não estava lá,  mas ele entrou e me disse: “Aqui é a sala do

chefe”.

Gostaria de dizer aos senhores que quero ajudar a construir um Triângulo Mineiro

melhor,  uma  Minas  Gerais  melhor  e  que  meus  esforços  possam  desafiar  as

impossibilidades, porque as grandes vitórias da nossa história foram conquistadas do

que parecia impossível. Sei que meu trabalho só está começando, mas começa com

brilhantismo  porque  ainda  hoje  irei  acompanhar  o  prefeito  Paulo  Piau  em  uma

audiência  com  o  governador  Antonio  Anastasia  para  resolvermos  -  e  precisamos

contar com a ajuda dos 77 deputados - a questão do gasoduto, pois o Estado de São

Paulo embirrou. Sabem aqueles meninos que emburram? O gasoduto está parado

em Ribeirão Preto, como se dissesse: “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Se

não convencermos São Paulo a permitir que o gasoduto chegue a Uberaba, depois a

Uberlândia,  depois  ao  Planalto  Central,  ficará  difícil  a  consolidação  de  diversos

projetos que não dizem respeito somente a Uberaba e ao Triângulo, mas a Minas

Gerais, que vão alavancar ainda mais este importante estado.

Quero fazer uma saudação aos meus colegas de bancada: deputados Adalclever,

Tadeuzinho, Sávio Souza Cruz, nosso secretário, Cabo Júlio, Ivair Nogueira, Leonídio

Bouças, Vanderlei Miranda e, agora, Tony Carlos, o oitavo deputado do PMDB.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, certo da minha responsabilidade. O povo

de  Uberaba e  do  Triângulo  Mineiro  está  esperando porque,  como radialista,  vivo

cobrando as ações dos políticos. Talvez o povo do Triângulo queira saber: “E agora,

Tony Carlos?” Comprometo-me a me esforçar ao máximo para alavancar ainda mais

o desenvolvimento de Minas Gerais, sobretudo da minha região, o Triângulo Mineiro,

e levantando ainda mais a bandeira de Uberaba. Encerrando, quero me intitular, Sr.

Presidente, Sr. Presidente da câmara Elmar Goulart, pessoa pela qual tenho gratidão,

respeito  e  admiração;  meu prefeito  maravilhoso,  que  aqui  está  acompanhado  da

Heloísa, que frequentou durante vários mandatos este Plenário. Heloísa, por favor,

levante-se  para que as pessoas  a  vejam, pois  é uma mulher  maravilhosa,  nossa

primeira-dama de Uberaba.
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Encerro minhas palavras dizendo: “Presidente Dinis, esse cara maravilhoso, faço

compromisso com o prefeito Paulo Piau, com o presidente da Câmara e com o povo

de Uberaba de ser neste Plenário o embaixador de Uberaba e das cidades da região.

Portanto, fica fincada no Plenário a bandeira de Uberaba. Devolvo a palavra.

O  presidente  -  Já  se  vê,  muito  mais  que  embaixador  de  Uberaba,  vai  ser  o

embaixador de Minas Gerais, abraçar, com muita galhardia e muita garra, as causas

sociais  de  Minas  e  certamente  do  Brasil.  Tony,  vamos  em  frente.  Mãos  à  obra.

Parabéns.

Suspensão da Reunião

O presidente -  A presidência vai  suspender  a reunião por  25 minutos para que

possam se abraçar e se confraternizar neste momento tão especial para a história de

Uberaba. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos

ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 4.451/2013, do deputado Arlen Santiago, ao Projeto de

Lei nº 4.646/2013, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e

por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 29 de outubro de 2013.

Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
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Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.845, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Pelo BTR: efetivos -

deputados Luiz Humberto Carneiro e Zé Maia; suplentes - deputados Célio Moreira e

Antônio Carlos  Arantes;  pelo  BMSC:  efetivos  -  deputados Paulo  Guedes  e  André

Quintão;  suplentes  -  deputados Almir  Paraca e Tadeu Martins  Leite;  e pelo BAM:

efetivo - deputado Rômulo Veneroso; 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  61/2013,  do  deputado  Adelmo

Carneiro Leão e outros, que altera o art. 135-A da Constituição do Estado. Pelo BTR:

efetivos - deputados João Leite e Leonardo Moreira; suplentes - deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada; pelo BMSC: efetivos - deputados Almir Paraca e

Vanderlei Miranda; suplentes - deputados Paulo Lamac e Leonídio Bouças; e pelo

BAM: efetivo - deputado Inácio Franco; suplente - deputado Romel Anízio. 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  6.040  e  6.050  a

6.052/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  6.041  a  6.049/2013,  da

Comissão de  Meio  Ambiente,  e  6.053/2013,  da  Comissão de  Segurança  Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião  pelo  deputado  Tenente  Lúcio  -  informando  sua  desfiliação  do  Partido

Democrático Trabalhista - PDT - e sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro - PSB -

a partir de 4/10/2013 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado João Vítor Xavier em que solicita a interrupção da

1ª Parte de uma reunião ordinária para a entrega do título de Cidadão Honorário do

Estado  ao  desembargador  Antônio  Armando  dos  Anjos,  concedido  por  meio  do
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Decreto nº 473, de 3/9/2013.

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.  A presidência  verifica,  de

plano, a inexistência de quórum para a continuação da reunião.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.621/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 56ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras do Deputado Federal Bonifácio Andrada - Palavras do Sr. Eugênio Ferraz -

Entrega de Placas - Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Palavras do

Presidente - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dinis Pinheiro - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique.
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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 Luiz  Henrique,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor -  Destina-se esta reunião a comemorar os 70 anos do  Manifesto dos

Mineiros.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Maurício Aleixo, filho

do ex-vice-presidente da República Pedro Aleixo, um dos signatários do  Manifesto

dos Mineiros; a Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa

Civil  e de Relações Institucionais,  representando o governador do Estado, Antonio

Anastasia; e os Exmos. Srs. deputado federal Bonifácio Andrada, filho do deputado

federal  José  Bonifácio  Lafayette  de  Andrada,  um  dos  signatários  do  manifesto;

Custódio Mattos, secretário municipal de Desenvolvimento, representando o prefeito

municipal de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; deputado Lafayette de Andrada, neto

do deputado federal  José Bonifácio Lafayette  de  Andrada,  um dos  signatários  do

manifesto;  Eugênio  Ferraz,  diretor-geral  da  Imprensa  Oficial  do  Estado;  Wagner

Colombarolli, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; juiz de

direito Marcos Henrique Caldeira Brant, neto do deputado João Edmundo Caldeira

Brant, um dos signatários do manifesto; Odilon Pereira de Souza, diretor do Conselho

Superior do Instituto dos Advogados de Minas Gerais - Iamg; e André Sopas de Melo

Bandeira, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.

Francisco Massara Gabrich, presidente da 100ª Subseção da Ordem dos Advogados

de Santa Luzia; José Carlos Brandi Aleixo, presidente de honra do Instituto Brasileiro

de Relações Internacionais; Joel Gomes Moreira Filho, representando a Ordem dos
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Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais; jornalista Nestor de Oliveira; José Teixeira

de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Senador José Bento; juiz de direito

Bruno Terra Dias, ex-presidente da Amagis; vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro,

da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete; Affonso Augusto Moreira Penna, neto

de  Affonso  Penna  Junior;  desembargador  Doorgal  Andrada;  juiz  de  direito  Pedro

Aleixo Neto; desembargador Osvaldo Oliveira Araújo Firmo; Álvaro Teixeira da Costa,

presidente dos Diários Associados; vereador Márcio Ferreira, presidente da Câmara

Municipal  de  Jeceaba;  Joaquim  Arnoldo  Evangelista  Silva,  prefeito  de  Itanhandu;

vereador  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,  presidente  da  Câmara  Municipal  de

Manga;  vereador Luiz Alberto Fulco,  Presidente da Câmara Municipal  de Pequeri;

Anselmo Carvalho, prefeito de Pingo-d´ Água; Mateus de Lima, prefeito de Felício dos

Santos; e vereador Wiliam Rogério de Souza, da Câmara Municipal de São Lourenço;

e da Exma. Sra. Juliana Campos, procuradora do Estado, neta de Milton Campos.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela Banda Bios - Bombeiro Instrumental Orquestra Show, com solo de saxofone do

Sgt. Santana e de contrabaixo do Cb. Miranda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Convidamos  os presentes  a  assistir  a  um vídeo produzido  pela  TV

Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Federal Bonifácio Andrada

Sr.  Presidente,  ilustres  membros que compõem esta Mesa representativa desse

momento histórico que hoje comemoramos, quero me dirigir aos familiares de todos

os que assinaram o  Manifesto  dos Mineiros e  a quantos se  interessam por  esse

episódio, que representa indiscutivelmente uma marca na história de Minas Gerais.

Não preciso dizer,  porque isso faz parte  da comunidade mineira,  que o espírito

liberal  sempre  esteve presente  de  forma muito  influente  nas  principais  elites  que

dirigiram nosso estado e que ainda compõem, sob certa forma, a direção de muitos

setores da nossa vida comunitária.  O  Manifesto do Mineiros está vinculado a um
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momento  histórico  que  busca  as  raízes  de  um  passado  que  não  pode  ser

desprezado,  que  deve  ser  relembrado.  Ele,  de  certa  forma,  é  resultado  de

antecedentes históricos. Os mineiros participaram ativamente - e sabemos muito bem

disso - da luta pela liberdade, no movimento da Inconfidência Mineira. Os mineiros

estiveram atentos e participaram do movimento da Independência. Em Minas surgiu o

grande  movimento  da  revolução  liberal  de  1842,  que  foi  uma  demonstração

inequívoca da nossa vocação histórica em favor da liberdade. Enfrentamos Duque de

Caxias  em  Santa  Luzia.  Segundo muitos,  por  pouco não o  derrotamos.  Isso não

aconteceu porque, na última hora, seu irmão chegou com uma tropa que veio impedir

que os revolucionários saíssem vitoriosos. Participamos ativamente dos movimentos

republicanos e, depois, da República. Fomos nós, mineiros, os que tivemos, de forma

também muito significativa, a presença na defesa de princípios da liberdade, ao longo

da Primeira República. Coube a Minas Gerais a criação e a liderança do movimento

revolucionário de 1930, foi e realmente é interessante para ser relembrado.

Na  realidade,  pelos  documentos  históricos  daquele  movimento,  verifica-se  que

existiam duas grandes tendências. Na época, elas não foram bem detectadas, mas

hoje estão gravadas na documentação que temos diante de nós.  De um lado,  os

gaúchos lançados pelos mineiros, por intermédio de Getúlio, para a presidência da

República. De outro lado, Minas Gerais, sob a liderança do presidente Antônio Carlos,

tinha o apoio da Paraíba. Os documentos mineiros do grande movimento da Aliança

Liberal  são  todos  voltados  para  as  promessas  da  liberdade  e  sustentação  dos

princípios  liberais.  Nos  documentos  dos  gaúchos  sobre  a  Revolução  de  1930,

estavam bem escritos os pensamentos de Augusto Comte, estavam bem vivas as

tendências positivistas e mesmo ditatoriais que mais tarde repercutiriam sobre todo o

País.

Minas, em 1930, defendeu, por meio da Aliança Liberal, os princípios das liberdades

públicas  e  um  Brasil  cada  vez  mais  voltado  para  as  ideias  de  liberdade.  São

interessantes os episódios de 1937 que estão vinculados ao Manifesto dos Mineiros.

Em 1937, Vargas e Benedito Valadares conseguiram, por meio da habilidade política

da  época  e  de  diversas  manobras  que  foram  feitas,  empolgar  grande  parte  das

lideranças liberais de Minas, como se diz, na conversa deles. Então, eles apoiaram a
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candidatura de José Américo de Almeida, que, na realidade, era um instrumento de

Vargas para preparar  o golpe de 1937.  As linhas tradicionais  de Minas apoiavam

Armando Sales de Oliveira, que saía do governo de São Paulo em uma campanha

liberal, em uma campanha a favor da liberdade, em favor de um liberalismo que, na

época, tinha no mundo inteiro algumas conotações contrárias, através da vitória dos

países totalitários. Era esse o ambiente que encontraríamos em 1937.

Mas o golpe de Estado de Vargas, na realidade, suscitou em Minas uma grande

revolta, porque muitos não esperavam que ele fosse realmente realizado e também

concretizado.  Sobretudo o golpe de 1937 pareceu,  de certa maneira,  uma atitude

contrária à grande maioria do povo mineiro e de seus líderes. Aí, instala-se no País,

em  1937,  a  ditadura  que  realmente  permitiria  que  as  contestações  mineiras

surgissem e, mais tarde, fosse elaborado o Manifesto dos Mineiros, em 1943.

Quero dizer a V. Exas. que me lembro bem da ditadura de Vargas, embora fosse

criança. E dois fatos dela ficaram muito gravados aqui em Minas. Um é curioso na

minha  terra  natal.  Logo  depois  do  Manifesto  dos  Mineiros,  todos  os  que

subscreveram o documento em favor das liberdades públicas foram, de forma direta

ou  indireta,  perseguidos  pelos  grupos  ditatoriais  que  dominavam  o  País.  Mílton

Campos,  por  exemplo,  uma das grandes personalidades da história  de  Minas,  foi

demitido da Caixa Federal, onde era advogado. Outros membros que subscreveram o

manifesto foram demitidos de todos os cargos federais que ocupavam, e houve uma

pressão enorme para que também fossem demitidos dos cargos estaduais. E os que

não  tinham  cargos  eram,  de  maneira  direta  ou  indireta,  objetos  da  pressão  do

governo de Vargas.

E tenho em minha cidade, Barbacena, um exemplo curioso, que mostra como no

interior procedeu a ditadura contra os que tomaram posição a favor do manifesto ou o

subscreveram. No velho sobrado em que vivia com meu pai, certo dia verifiquei bem -

pois  isso  diariamente  acontecia  -  que um grupo de cinco  soldados  da polícia  do

Estado  ficavam  em  frente  à  casa  para  impedir  que  clientes  fossem  procurar  o

advogado, meu pai, para suas lides forenses. Um dia, com meu irmão menor, estava

brincando com uma bola na sala de visita, sob, aliás, condenação de nossa mãe, com

medo de quebrarmos aqueles objetos antigos que tínhamos. De repente, a bola caiu
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na rua, e, espantosamente, um soldado veio, pegou-a e foi-se embora. Meu irmão

ficou chorando, pois gostava muito da bola e precisava dela. Essa era uma forma de

reação que o sistema ditatorial então implantado - revoltado contra o Manifesto dos

Mineiros - apresentava em relação a todos os que tomassem posição a favor desse

documento, que marcou indiscutivelmente a história de Minas.

Mas é curioso  também um outro momento histórico que está no livro de  Paulo

Pinheiro Chagas, um dos assinantes do  Manifesto dos Mineiros, a respeito de suas

memórias. Ele revela como as elites mineiras foram surpreendidas com o golpe de

estado de 1937. Paulo Pinheiro Chagas era deputado estadual dos mais vibrantes,

pertencente ao Partido Republicano Mineiro, e colega de Mílton Campos, Bilac Pinto,

José Bonifácio,  José Edmundo e  vários  outros.  No dia do  golpe,  ninguém tomou

grande conhecimento do assunto. Paulo Pinheiro Chagas relata em seu livro - aliás,

de  uma  maneira  muito  curiosa  -  que  se  levantou,  preparou-se  e  resolveu  ir  à

Assembleia Legislativa, que funcionava justamente naquele casarão em que é hoje,

se não me engano, a Caixa Econômica, em frente à Faculdade de Direito. Quando

ele chegou à porta da antiga Assembleia Legislativa,  para entrar  como deputado,

encontrou lá um soldado. Disse que desejava entrar, mas o soldado respondeu que lá

ninguém  mais  podia  entrar.  “Mas  como  não  posso  entrar?  Sou  deputado”.  E  o

soldado  respondeu:  “Não  existem  mais  deputados,  meu  senhor,  de  modo  que  o

senhor não entrará”.

Nesse instante, estava caracterizada realmente a presença da força ditatorial contra

o  Poder  Legislativo  mineiro  e  o  início  de  uma  nova  fase.  Esses  dois  episódios

marcaram aqueles instantes que representavam muito para quem acompanhou tudo

isso  e  que constituía um cenário  novo para  Minas Gerais,  que era  Minas Gerais

voltado para os princípios democráticos, Minas Gerais voltado para os princípios da

liberdade. Devo dizer que o manifesto de 1943 foi fruto do esforço dos mineiros. Meu

pai assinou o manifesto e disso me honro muito. Mas quero lembrar aqui, porque me

cumpre fazê-lo, que mais ou menos um ano antes Samuel Wainer, o grande jornalista

ligado  a  Vargas,  mas  que  às  vezes  se  afastava  de  Vargas,  procurou  o  antigo

presidente  Antônio  Carlos.  E  no  seu  jornal  Diretrizes,  que  pode  ser  lido,  está  a

entrevista do presidente Antônio Carlos, que, com seu modo, dizendo que não era
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uma entrevista, mas apenas uma conversa com o jornalista, afirmou algo que seria a

grande  manchete  daquela  publicação:  As  ditaduras  não conseguem continuar  em

nenhuma parte do mundo.  Essas palavras de Antônio Carlos sacudiram, de certa

forma,  muitos  setores  da  vida  pública  nacional  que  tiveram  conhecimento  dessa

estrevista em 1942. E com isso a sua casa também passou a ser vigiada dia e noite,

durante  certo  tempo,  por  policiais  do  Cel.  Filinto  Müller,  figura  expressiva  do

movimento ditatorial de Vargas. Filinto Müller, o mesmo que mantém na cadeia não só

Carlos Prestes, mas também Olga Benário, sua esposa, que mais tarde a ditadura

mandou  para  a  Alemanha  para  lá  morrer  num campo de  concentração,  em uma

câmara de gás. É também essa ditadura que mantém preso Graciliano Ramos,  o

grande literato brasileiro, que, em seu Memórias do Cárcere, nos conta quanto sofreu

em prisões daquela época.

Essa era a situação nacional; por isso as elites mineiras aqui representadas neste

documento  que  nós  conhecemos,  o  Manifesto  dos  Mineiros,  através  de  várias

reuniões  e  de  várias  articulações,  escreveram-no,  que  teve  como figura  principal

Pedro Aleixo,  antigo líder  em Minas Gerais  e figura expressiva da nossa história.

Através dele, com Afonso Arinos, com Virgílio de Melo Franco e com vários outros

foram  construindo  toda  uma  arquitetura  para  o  lançamento  do  Manifesto  dos

Mineiros,  que  teve  algumas  modificações  até  que  se  chegasse  finalmente  ao

documento definitivo.

Quero aqui relembrar alguns fatos que acompanhei de perto e que dizem respeito a

esse manifesto. O primeiro é que nenhuma gráfica em Minas Gerais se dispunha a

imprimi-lo.  Ninguém queria imprimir  o  Manifesto.  Virgílio  de Melo Franco,  a quem

conheci em Barbacena e por quem tinha grande apreço... Aquiles Maia, homem ativo,

bem-articulado e influente em nossa cidade, aqui representado por sua filha, a minha

querida amiga Regina Maia, vai ao dono da gráfica da época, que se chamava Bazar

Moderno, cujo proprietário conheci, me lembro bem da sua figura. Conheci sua filha,

uma jovem bonita que hoje não sei onde está porque não a vejo há muito tempo.

Aquiles Maia procura Dario Bernardo, dono da gráfica, e fala em imprimir o Manifesto.

Dario Bernardo teve como advogado, sempre, meu pai, José Bonifácio, que, como

falei, era advogado atuante em Barbacena. E Aquiles Maia acertou a impressão do
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documento, que em parte alguma conseguia fazê-lo. Mas Dario Bernardo procurou

José Bonifácio, que disse que ele deveria fazer, que deveria dar uma contribuição

cívica ao País. Ele disse que, se ele fizesse isso de madrugada, escondido, aqui em

Barbacena,  ninguém  ficaria  sabendo,  só  o  Aquiles  Maia,  que  era  quem  estava

promovendo essa publicação. Ele era um homem sério, um homem cem por cento

seguro das suas atitudes e, com isso, nada lhe iria acontecer. “Você trate de fazer

esse  documento  de  madrugada  para  que  ele  se  transforme  naquela  figura  dos

mineiros contra a ditadura Vargas”. E lá foi, então, impresso o Manifesto dos Mineiros.

E nós temos aqui alguns documentos que retratam a impressão na gráfica de Dario

Bernardo, em Barbacena.

Mas,  ao  mesmo  tempo  que  se  imprimia  esse  documento,  buscavam-se  as

assinaturas para o manifesto. E essas assinaturas, como verificamos, foram fruto de

um trabalho, sobretudo tendo como uma das principais pessoas atuantes Luiz Camilo

de Oliveira Neto. Foi ele que buscou várias assinaturas de figuras ilustres. Levou o

documento e conseguiu subscrição para sua mensagem histórica. E é curioso que, ao

mesmo tempo que estava se imprimindo em Barbacena o documento, a caminhada

para a busca das assinaturas tinha que ocorrer. Era preciso passar em Barbacena e

buscar a assinatura de José Bonifácio. Mas tudo isso tinha de ser feito de maneira

muito sigilosa porque os homens de Filinto Müller não eram brincadeira, não só no

Rio de Janeiro, mas também no País inteiro. E aí é que se deu um fato que quero

relembrar porque é algo que mostra a maneira de se proceder nesses momentos. Eu

me lembro que era noite.  Estava em casa, quando o telefone tocou. Era a minha

prima Maria de Lourdes Horta Pereira, casada com Carlos Horta Pereira, que assinou

o documento também. Ela ligou para falar com a tia, que era justamente minha mãe.

E falou: ”Ô tia Vera, o Luiz Camilo, que é muito amigo do tio Zezé” - que era o papai -

“vai para o Rio e está levando um embrulho que é aquela roupa que você queria que

eu comprasse para você aqui em Belo Horizonte. Ele está levando essa roupa e se

você puder mandar alguém de confiança na Estrada de Ferro Central do Brasil, em

Barbacena, para pegar a roupa, nós resolvemos o assunto”. A mamãe logo entendeu

tudo. E papai foi a figura que foi para estrada de ferro esperar o Luiz Camilo, assinar

o documento, e o Luiz Camilo seguiu no mesmo trem para o Rio. Era o trem noturno,
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que saía de Belo Horizonte, parava em Barbacena e ia para o Rio de Janeiro. Então,

parou ali, papai assinou o documento, e o Luiz Camilo seguiu para o Rio de Janeiro,

para pegar outras personalidades para assinarem esse documento tão significativo na

época.

Esse é um fato que cumpre lembrar porque registra um momento histórico de Minas

Gerais. A ditadura de Vargas não teve, como os governos unitários, um movimento

popular  grande contra ela, mas era renitente, ela era forte e estava em todas as

partes do País, porque Vargas nomeava diretamente os interventores, que eram os

dirigentes de cada estado. E os interventores de cada estado nomeavam os prefeitos

de cada município, e através da chefia de polícia de cada estado, que era articulado

por Filinto Müller no Rio de Janeiro, na época em que ele ficou à frente da Polícia

Federal.

Tudo isso era muito bem controlado, à moda da época, que era aquela em que os

grupos totalitários dominavam a Alemanha fortemente, a Itália, a Espanha e vários

outros países, trazendo uma concepção a tantos que viviam naquele tempo de que a

marcha para o totalitarismo era algo certo para todos os países. Mas, graças a Deus

e graças à liderança de Winston Churchill na Inglaterra, convocando o povo inglês

para aqueles momentos de luta em favor da liberdade, e graças ao heroísmo do povo

francês e de várias outras nações, o mundo viu a vitória das democracias. Com isso,

o Manifesto dos Mineiros, que foi uma palavra antecipada das lideranças das elites de

Minas, vai se transformar na realidade que poucos anos depois acontecerá, com as

eleições em 1945 e a eleição da nossa 3ª Assembleia Nacional Constituinte, que dará

ao  País  uma Constituição  que  nos  permitiu  anos  e  anos  de  defesa  dos  direitos

individuais e de pleitos eleitorais seguindo regras realmente sérias e seguras.

Portanto cumpre dizer que o Manifesto dos Mineiros é produto desse espírito liberal

de  Minas.  Esse  espírito  liberal  de  Minas  que  foi,  de  fato,  demonstrado  naquele

momento histórico e que esteve em outros momentos de nossa história política. Esse

espírito  há  de  continuar.  O  espírito  liberal  dos  mineiros,  por  meio  do  qual  eles

realizam a democracia e realizam as conquistas sociais. Esse é espírito liberal que

deu ao Brasil, em todos os instantes, caminhos certos e verdadeiros em favor dos

direitos individuais e do progresso e do bem-estar do nosso povo.
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À memória de todos os que assinaram esse documento, as nossas palavras de

saudade. Saudade, homenagem e a certeza de que a mensagem contida em 1943

está viva, deve estar viva, e há de estar viva em Minas Gerais, em favor do Brasil.

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Eugênio Ferraz

Cumprimento a Mesa, na pessoa do presidente, deputado Dinis Pinheiro. Senhoras

e senhores, boa noite.

Guimarães Rosa, aquele que, na mesma direção do Manifesto dos Mineiros contra

a guerra salvou pessoas, escreveu: "De Minas, tudo é possível... Só que o mineiro

não se move de graça. Ele permanece e conserva. Espia, escuta, indaga, protela ou

palia,  se  sopita,  tolera,  remancheia,  perrengueia,  sorri,  escapole,  se  retarda,  faz

véspera, tempera, cala a boca, matuta, destorce, engambela, pauteia, se prepara.

Mas sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e

faz. Sempre assim foi. Ares e modos. Assim seja”.

Há exatos 70 anos, em 24/10/1943, Minas legava ao Brasil mais uma demonstração

de sua vocação libertária,  consolidada desde Tiradentes, da Inconfidência Mineira,

que disse: "Se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria". E ainda, por Teófilo Otôni, na

revolução liberal, que encarnou o espírito e a independência moral e ideológica desta

Minas quase Nação.

No  Manifesto dos Mineiros,  grita-se,  quase berra-se no silêncio das palavras,  a

frase síntese desse sentimento: “Em verdade, Minas não seria fiel a si mesma, se

abandonasse  sua  instintiva  inclinação  para  sentir  e  realizar  os  interesses

fundamentais  de  toda  a  nação”.  Externado,  revivido  e  sintetizado  por  essa

contundente frase, o documento positivista é um repositório  de ideias  e ideais  de

grandes  e  ilustres  pensadores  mineiros,  como  Virgílio  e  Afonso  Arinos  de  Melo

Franco,  Afonso  Pena  Júnior,  Artur  Bernardes,  Bueno  Brandão,  Carmelindo  Pinto

Coelho, José de Magalhães Pinto, Milton Campos, Olavo Bilac Pinto, Paulo Pinheiro

Chagas, Pedro Aleixo, Pedro Nava, Geraldo Teixeira da Costa, Fausto Alvim e Tristão

da  Cunha,  entre  outros,  que,  a  reboque  da  Revolução  de  1930,  pleiteavam  a

redemocratização  do  País  e  repudiavam  o  regime  ditatorial  do  Estado  Novo,

comandado por  Vargas.  Bem ao estilo  dos desta  terra,  o  Manifesto  dos Mineiros
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caracterizou-se pelos apelos da elite mineira liberal, na histórica tradição de Minas

Gerais, de defender a democracia, protagonizando o início do fim da era Vargas.

Senhoras e senhores, na missão originária de preservar a memória e a cultura de

Minas,  na  Imprensa  Oficial  de  Minas  Gerais,  e  neste  breve  pronunciamento

sentimental  e,  ao  mesmo tempo,  cartesiano,  conduzimos e aqui  representamos a

parceria com o governo do Estado, por meio do governador Antonio Augusto Junior

Anastasia; com a Assembleia Legislativa, por meio de seu presidente, deputado Dinis

Pinheiro;  com o  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  de seu presidente,  desembargador

Joaquim Herculano Rodrigues;  com o Ministério  Público,  por  meio do  procurador-

geral de justiça, Carlos André Mariani Bitencourt; com a Secretaria de Casa Civil e

Relações Institucionais, por meio da secretária de Estado, Maria Coeli Simões Pires;

com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, por meio de seu presidente,

Wagner Colombarolli; com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais,

por meio de seu presidente, Luiz Cláudio Chaves; com o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais, por meio de seu presidente, Luiz Ricardo Gomes Aranha, com órgãos e

entidades que, desde o primeiro momento, acolheram entusiasticamente o projeto da

oportuna lembrança dos 70 anos do documento histórico, sugerido pelo juiz Marcos

Henrique Caldeira Brant, e aos quais registramos nossos cumprimentos, em especial

ao caríssimo presidente Dinis Pinheiro, que a nós todos anfitriona nesta memorável e

também histórica reunião.

E para o perpétuo registro desta efeméride de 70 anos, e que prova sua atualidade,

citamos  alguns  trechos de frases  do  Manifesto:  “Para  que a democracia produza

frutos,  é  necessário que o homem da rua  e  o das classes dirigentes possuam o

mesmo apurado sentido de bem comum e a mesma ardente e abnegada ambição de

servir...”; “Pedimos a todos os mineiros de boa- vontade, sem qualquer compromisso

de solidariedade partidária, que meditem sobre a organização política e administrativa

e que, à luz da experiência dos melhores homens e de sua atilada prudência, possam

evitar os males do passado e os equívocos do presente e assegurar a ordem e a

prosperidade do País...”.

Senhoras e senhores, nada mais atual para Minas Gerais e para o Brasil, pois, tal

qual  esta  Assembleia  Legislativa,  conduzida  pelo  caro  presidente  Dinis  Pinheiro,
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Minas  Gerais  concentra  e  irradia  liberdade.  Desde sempre.  Que assim  seja  para

sempre! Muito Obrigado.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao Sr. Maurício Aleixo, filho do signatário Pedro Aleixo, de

placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes

dizeres: “O ano era 1943, em pleno Estado Novo. O clima, de censura e cerceamento

das liberdades individuais e políticas em todo o País. Apesar dessas circunstâncias,

um corajoso grupo de liberais desafiou essas limitações e elaborou um documento

em que expressava o  seu inconformismo com o regime imposto em 1937.  Era o

Manifesto dos Mineiros,  a primeira declaração aberta contra a ditadura de Getúlio

Vargas e a favor da democracia. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais relembra

os  70 anos  dessa relevante  declaração e  homenageia  essa prova inequívoca do

espírito  pioneiro e dos anseios de justiça que sempre permearam a trajetória dos

mineiros e a história do nosso estado”.

- Procede-se à entrega da placa.

O  locutor  -  Convidamos  agora  o  Sr.  Eugênio  Ferraz,  diretor-geral  da  Imprensa

Oficial  de  Minas  Gerais,  e o  juiz  de  direito  Marcos Henrique Caldeira  Brant  para

proceder à entrega simbólica ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, de placa contendo o nome dos 92 signatários do Manifesto dos Mineiros. A

referida placa será afixada em data oportuna na sede deste Poder Legislativo.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, quero trazer os aplausos do Poder Executivo pela lúcida iniciativa

de realizar esta solenidade histórica e, por intermédio de V. Exa., cumprimentar os

parlamentares  mineiros.  Por  força  de  orientação  do  cerimonial,  vou  reduzir  as

saudações,  mas  me permitirei  fazer  referência  ao  nosso conselheiro,  professor  e

paraninfo,  Dr.  Maurício  Aleixo,  filho  do  ex-presidente  da  República  Pedro  Aleixo,

signatário do manifesto. Na sua pessoa quero cumprimentar os demais componentes

da Mesa.
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Permito-me também fazer  aqui  o  registro e  a  saudação ao Dr.  Eugênio  Ferraz,

diretor-geral da Imprensa Oficial, que, pelo Poder Executivo do Estado, empenhou-se

na realização do projeto de reedição do manifesto.

Agora, dirigindo-me aos presentes do Plenário, gostaria de saudá-los na destacada

representação  da  magistratura  mineira  na  pessoa  do  desembargador  Doorgal

Andrada.  Como  mulher,  não  poderia  deixar  de  fazer  um  registro  e  a  minha

homenagem a todas as mulheres presentes, destacando a figura da professora e

procuradora  Juliana  Horta,  lembrando  o  professor  Raul  e  a  memória  de  Mílton

Campos,  ela  que é  legítima herdeira  desse patrimônio  moral  de  Minas,  tão  bem

reconhecido.

A aula já proferida aqui de história, lida pelo olhar de quem, na mesma linha de

DNA,  é  também  autor  dela  nas  diversas  quadras,  como  é  o  caso  do  deputado

Andradinha - temos aqui duas gerações, e, vinculadas a esse exemplo, três - e as

outras falas ricas e autorizadas já nos bastariam. Sim, bastariam, não fosse eu muito

fiel ao cumprimento do dever de casa. Então devo dizer aqui algumas palavras.

Por delegação do senhor governador do Estado, Prof. Antonio Augusto Anastasia,

aqui  compareço  oficialmente  para  compartilhar  com  a  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  Poder  Judiciário,  as  instituições  parceiras,  a

Procuradoria-Geral de Justiça, o Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Minas

Gerais, a OAB, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e a Imprensa Oficial de

Minas  Gerais,  deste  solene  ato  comemorativo  dos  70  anos  do  Manifesto  dos

Mineiros.

O documento é marco na luta política pela democracia, como primeira manifestação

pública e plural da sociedade brasileira contra o regime autoritário de Getúlio Vargas,

homem temido e amado em todo o solo pátrio. O manifesto foi o toque inicial para a

derrubada da ditadura do Estado Novo, na fala de Luis Cláudio da Silva Chaves.

Se até então a oposição ao regime de Vargas era feita por frações partidárias de

esquerda,  o  manifesto  marcava  a  mudança  do viés  ideológico,  agregando forças

centristas e até conservadoras à luta que vinha sendo travada por forças de oposição

ainda desarticuladas.  Impresso clandestinamente - ouvimos aqui  o depoimento do

deputado  Andradinha,  expondo  os  casos  de  Barbacena  -  em  uma  gráfica  de
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Barbacena - e não por caso, sabem vocês como Barbacena persegue a história - e

colocado debaixo das portas das casas a partir  de 24/10/1943, conforme também

testemunha o Dr. Jorge Lasmar, o documento veiculava proclamação corajosa que

desencadeou outras manifestações, como a Carta aos Brasileiros, de Armando Salles

de  Oliveira,  a  qual  selou  a  união  simbólica  de  São  Paulo  e  Minas  a  favor  da

democratização.

Num macrocenário aqui tão bem exposto pelo nosso deputado Andradinha, a vitória

preanunciada  dos  países  aliados  na  Segunda  Guerra  Mundial,  encarnando  as

bandeiras  da  democracia  e  da  liberdade,  colocaram  em  cheque  qualquer  regime

político  totalitário,  como  o  do  Brasil,  não  obstante  o  apoio  por  este  empenhado

àquelas mesmas forças aliadas. E o manifesto traduzia forte sentimento de unidade

entre as forças políticas de Minas. Lideranças intelectuais, acadêmicas, políticas e de

outros segmentos sociais convergiam em uma atitude firme e altiva, como as próprias

montanhas de Minas.

Afirma o  governador  Antonio  Anastasia  que  o  pensamento  autoritário  de  vários

matizes  catalizou  a  emergência  da  crise,  que  teria  seus  miasmas  expostos  por

próceres de nossa inteligência mineira. Já se disse que esse tem sido o apanágio de

Minas,  o de unir  todas as suas forças vivas quando estão em jogo os interesses

maiores do País. Minas sempre responde na hora exata, como diz Guimarães Rosa,

aqui tão bem lembrado pelo Dr. Eugênio.

Repetindo  o  vice-governador  Alberto  Pinto  Coelho,  que  escreveu  um  belíssimo

artigo sobre o manifesto: “Na conta curta, o Manifesto dos Mineiros é datado de 1943.

Na conta longa, é atemporal”, sendo portanto aberto às releituras da processualidade

da história, que segue em sucessivas quadras, nos mesmos ou em outros lugares.

Luiz  Aranha,  um  dos  parceiros  da  iniciativa,  representando  o  Instituto  dos

Advogados, diz: “Afinal os tempos não são tão outros assim.”

Se  aquela  proclamação  apelava,  já  em  1943,  por  uma  "Federação  e  uma

República, não como criações artificiais de espíritos românticos e exaltados, mas sim

como iniludíveis imposições de forças históricas profundas", a letra e o espírito de sua

mensagem, na conta longa, renovam esse desafio.

Pois bem, se no cenário mais recente, a crise da institucionalidade é explícita - e
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devemos colocar atenção a essa constatação de que vivemos um momento grave de

crise das institucionalidades -, aqui estamos no âmago da Instituição Legislativa, tão

bem representada pelo presidente Dinis Pinheiro, que sabe a importância desta Casa,

a importância desta instituição para a democracia, não só de Minas, mas de todo o

Brasil. Esta é a Casa dos Mineiros. Estamos aqui reafirmando, com coragem, que a

institucionalidade é importante. Estamos aqui reafirmando a crença em Minas como

Estado síntese da Nação.

Aqui nos reunimos com o mais profundo sentimento de brasilidade que a geografia

mesma nos permite respirar nestas Gerais - a dor de Minas é a dor do Brasil, a dor do

cidadão mineiro  é  a  dor  do  brasileiro  -,  para  tirar  dos  arquivos  o  Manifesto  dos

Mineiros. Sabem vocês não sou política, sou técnica, mas entendo que vivemos um

momento  muitíssimo  delicado  na  civilização  brasileira  e  nas  institucionalidades

brasileiras.

Precisamos, portanto,  retirando dos arquivos esse manifesto -  a reedição não é

física,  a  reedição  é  simbólica  -  ,  reintroduzi-lo  na  discursividade  contemporânea,

especialmente para uma reflexão em busca do melhor caminho que nos liberte da

asfixia do estado membro na arquitetura federativa. E para fazermos coro - e vou-me

permitir  fazer  um  parêntese  político,  mas  também  de  responsabilidade  -  com  o

senador Aécio Neves e com o governador Antonio Anastasia, que têm denunciado o

que  podemos  chamar  de  desconcerto  federativo,  Minas,  como  estado  membro,

desconcerta-se sob o peso da União na estrutura federativa que hoje se apresenta.

Aqui não há nenhum gravame a pessoas, até porque a história não se constrói em

um dia. O peso da nossa federação - tão nominal como é - é histórico. Portanto, isso

não se deve a um eventual representante da União no momento.

Gostaria de aqui trazer uma reflexão muito pessoal. Acho que deveríamos pensar

sobre o momento e vocalizar que não deveríamos precisar da clandestinidade das

gráficas  nem da violência.  Adverte  Dinis  Pinheiro,  presidente  desta  Casa,  que  “o

Brasil ainda digere o impacto das grandes mobilizações que sacudiram as ruas de

nossas  principais  cidades”.  Sim,  não  precisemos  nós  da  violência  nem  da

clandestinidade, usemos as institucionalidades, que são legítimas. Que bom que aqui

elas estejam. Precisamos, sim, muito, da palavra, da palavra de Minas, “avessa ao
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arbítrio e à injustiça”, como lembra Carlos André Mariani Bitencourt, também parceiro

da iniciativa. A palavra mais legítima de seu povo. Que as instituições aqui presentes

possam construir essa discursividade com a urgência que o Brasil pede.

Como bem  lembrou o  desembargador  Herculano,  revigorando a  lição  de  Milton

Campos, um dos signatários do manifesto: “Em Minas sempre haverá um palmo de

chão limpo onde os homens de bem possam se encontrar”.  Esta Casa será esse

espaço limpo para os encontros da democracia.

E invocamos, com Eugênio, o brado cívico: “Em verdade, Minas não seria fiel a si

mesma se abandonasse sua instintiva inclinação para sentir e realizar os interesses

fundamentais  de  toda a  Nação”.  Linguagem de  Minas  que a  inserção geográfica

mediterrânea faz pulsar no Brasil. “O senso de gravidade e a força das palavras hão

de ser celebrados por todos, no presente, com olhos postos no futuro”, como é o

recado de Antonio Augusto Anastasia. Obrigada.

Palavras do Presidente

Sr.  Maurício  Aleixo,  filho  do  vice-presidente da República  Pedro Aleixo,  um dos

signatários do Manifesto dos Mineiros, que tanto honrou e continua honrando a nossa

história; Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e

de  Relações  Institucionais,  sempre  brilhante  e  encantadora,  representando  o

governador, aliás, o homem público, considero-o o gestor público mais preparado do

Brasil,  nosso querido  líder  Antonio  Anastasia.  Quero  saudar  aqui  -  história  boa e

virtuosa  deve  ter  Andrada  -  com  o  coração,  com  enorme  encantamento,  nosso

mestre, nosso patriarca, deputado federal Bonifácio de Andrada, mais uma aula de

história para todos nós, para os mineiros, para o povo brasileiro, e filho do deputado

federal José Bonifácio Lafayette de Andrada, um dos signatários, um dos heróis do

Manifesto  dos  Mineiros.  Quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  Custódio  Mattos,  secretário

municipal  de  Desenvolvimento,  esse  brilhante  administrador  que  hoje  presta  seu

saber na Prefeitura de Belo Horizonte. Quero saudar aqui o dileto amigo, esse notável

líder  deputado  Lafayette  de  Andrada,  neto  do  signatário  deputado  federal  José

Bonifácio  Lafayette  de  Andrada,  é  uma  alegria  enorme  ter  um  Andrada  sempre

brilhando na Casa do Povo; e o Sr. Eugênio Ferraz, diretor-geral da Imprensa Oficial

do Estado de Minas Gerais, sempre gentil, muito cordato e participando ativamente
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da consecução dessa história de Minas cada dia mais fabulosa. Quero saudar o Dr.

Wagner Colombarolli, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,

é uma alegria enorme tê-lo nesta Casa; o Exmo. Sr. juiz de direito Marcos Henrique

Caldeira Brant, neto do deputado estadual constituinte João Edmundo Caldeira Brant,

um dos signatários do Manifesto dos Mineiros; o Sr. Odilon Pereira de Souza, diretor

do Conselho Superior do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, seja muito bem-

vindo,  é  uma honra  enorme;  e  o  Exmo.  Sr.  André  de  Melo  Bandeira,  cônsul  de

Portugal em Belo Horizonte.

Quero  saudar  as  senhoras,  os  senhores,  os  deputados,  o  vereador  Joel,  o

desembargador  Bruno e o desembargador  Doorgal.  Quero abraçar  esse ícone da

imprensa de Minas,  mais  uma vez,  encantando o  Parlamento  de  Minas com sua

ilustre e preciosíssima presença. Falo que a Casa de Minas, a Casa do Povo está, a

cada dia, mais virtuosa; e se vê isso de forma muito límpida pela presença de figuras

tão ilustres. Isso vem reafirmar, cada dia mais, para esse simples empregado dos

mineiros que esta Casa desfruta de um bom conceito alicerçado na credibilidade, na

labuta, na peleja, na ética, na transparência, na dignidade, na busca da justiça social.

Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme, e filho do famoso Geraldo, o

famoso Gegê. Quero saudar  aqui  a Dra.  Juliana, descendente de Milton Campos.

Procuro sempre carregar no peito,  mas carregar nas atitudes a inspiração sábia e

permanente do saudoso Milton Campos. Ele sempre falou, e eu sempre prego isso,

de forma mais simples, mas verdadeira. A vida pública só é nobre se ela se curvar por

completo aos  sacrifícios  por  si  mesma impostos.  Quem assinalava isso de  forma

eloquente e viva era Milton Campos. Falo, Dr. Álvaro, que Milton Campos tinha uma

visão tão singular e tão larga que foi buscar para auxiliá-lo aquela educadora que

considero a mestra universal. Ele foi buscá-la em Ibirité. A saudosa Helena Antipoff. É

verdade.  Helena  Antipoff  e  Milton  Campos  fizeram  uma  parceria  imensurável,

revolucionando a educação de Minas. Outro dia, aqui na Casa do Povo, estávamos

defendendo com muita  ênfase aquilo  que  considero  um  patrimônio  da  sociedade

brasileira: as Apaes.

Estava  havendo  uma  ação,  a  meu  ver,  insensata,  inadequada  por  parte  do

Ministério da Educação. A Apae é sinônimo de carinho, de ternura, de amor. A Apae
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acolhe a criança, o jovem excepcional, com muita ternura. É um ambiente familiar, um

ambiente aconchegante. E a Apae brotou justamente do saber,  da inteligência, da

sensibilidade de D. Helena Antipoff, que, oriunda da Rússia,  veio parar em minha

querida  Ibirité.  Estou  falando  de  Ibirité  para  fazer  um  pouquinho  de  inveja  a

Barbacena, porque tudo é Barbacena, tudo, tudo, tudo. É preciso haver também um

pouquinho de Ibirité, minha singela e modesta cidade.

Depois, ela abraçou a educação, ao lado de Mílton Campos. Foi fazer uma visitação

ao Rio, onde também deixou sua semente, Maria Coeli, semente de sabedoria, de

simplicidade, de genialidade. Ela, de forma singular, patriarca Andrada, transformou

vidas, almas, jovens. E nos inspira até hoje. Por isso temos a felicidade, por exemplo,

de falar em alto e bom som que Minas Gerais tem a melhor educação do Brasil. E

esse é o maior patrimônio do ser humano, o maior patrimônio de Minas. Por isso o

Estado tem essa história tão virtuosa: pela grandeza, pelos atributos, pelo saber de

seus filhos. Pátria boa é essa. Ela só cresce, só se faz a partir do espírito e do ânimo

de seus filhos. Essa é a pátria boa, a pátria reverenciada por todos.

Senhoras e senhores, patriarca Andrada, nosso ilustre Maurício Aleixo, quero falar

da minha enorme satisfação, pois é muito caro para o meu coração, é algo realmente

muito significativo um simples caminhante da vida pública, oriundo de Ibirité, ver sua

vida singela se encontrar com essa história tão rica, tão valorosa. Sempre falo, Dr.

Maurício, queridos deputados e deputadas, que minha vida singela procura sempre,

Dr. Álvaro, desafiar as injustiças, as diferenças, as desigualdades. Às vezes fico me

levando ao leito da reflexão, e acabamos identificando que existe um abismo muito

grande entre nossos sonhos, nossos ideais e aquilo que testemunhamos todos os

dias. Essa é a realidade. Agora isso me anima, me empolga e deve empolgar aqueles

que exercem a vida  pública  com seriedade,  responsabilidade,  como se  fosse um

verdadeiro sacerdócio.

Esse Manifesto dos Mineiros, Maurício Aleixo, está mais vivo que nunca. A Coeli é

muito  cordata  e  gentil.  Ela  falou  das  desigualdades,  da  crise  institucional,  e  aí

afirmarei, de forma respeitosa, mas comprometida com a verdade - e nada melhor

que a presença do nosso mestre e patriarca Andrada -, que o Brasil, Dr. Álvaro, está

vivenciando, entre os entes federados, não uma relação de estrangulamento, mas,
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sim, uma relação de escravidão. Essa é a palavra que poderíamos empregar para

traduzir  o  que  estamos  vivenciando.  Nunca  ocorreu  na  nossa  história  uma

concentração de receitas e de prerrogativas tão cruel, tão dura e tão insidiosa como a

que estamos vivenciando: por um lado, a União, batendo recorde de arrecadação e

abocanhando,  na  sua  ânsia  desmedida  de  arrecadação,  70%  de  todo  o  nosso

esforço, de todo o nosso suor, de toda a nossa labuta; por outro lado, há os estados,

com 20%, e, lá na ponta, os obreiros do Brasil, muitas vezes incompreendidos: os

líderes municipais,  os prefeitos,  os  municípios,  que batem recordes também, mas

recordes  de  espinhos,  de  dificuldades,  de  solavancos  e  de  falta  de  recursos

financeiros,  de  prerrogativas  e  de  condições  para  conceder  a  seus  munícipes

respostas boas, saudáveis, eficientes.

É por isso que falo que o Manifesto dos Mineiros, mais do que nunca, está vivo. É

importante reanimarmos o povo brasileiro com essa história de homens idealistas que

sempre carregaram no peito essa ardente e abnegada missão de servir. É bom saber

que Minas ofertou ao Brasil um exemplo de liberdade, um exemplo de indignação, um

exemplo de comprometimento com os nossos valores mais caros: a democracia, a

liberdade, a dignidade, a justiça.

Queridos  professores,  senhoras  e  senhores,  representantes  do  Manifesto  dos

Mineiros,  tenho  muita  estima  pelo  senador  Pedro  Simon,  que  sempre  fala  que

qualquer  mobilização,  qualquer  movimentação  social  só  se  faz  com  o  apoio

imprescindível de quem? Da força viva do seu povo, da sua gente, dos seus filhos,

dos  seus  patriotas.  E  é  verdade.  Há  pouco  todos,  e  eu  me incluo  nesse grupo,

recebemos uma bela lição. Tenho humildade para ouvir e para aprender, mas, acima

de tudo, entusiasmo para melhorar, porque, como empregados, temos de melhorar

nas nossas ações e no nosso trabalho. Mas a sociedade brasileira saiu, saiu por

Minas, saiu pelo Brasil afora dando um recado sobretudo para quem? Para quem se

encontra  agasalhado das  responsabilidades  mais  elevadas,  das responsabilidades

maiores.

O povo brasileiro está pedindo melhor  qualidade de vida.  Vamos olhar  o Brasil.

Hoje, infelizmente, ele nos apresenta, não obstante os enormes avanços, a cara da

desigualdade. Vamos começar pelo IDH: 85ª posição. Vamos à competitividade: 56ª
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posição.  Vamos  olhar  o  setor  agropecuário,  que  muitas  vezes  bate  recorde  de

produção, mas não tem como escoá-la. Vamos olhar a infraestrutura, mas não existe

infraestrutura.  Vamos  olhar  a  taxa  de  juros.  É  a  taxa  mais  sufocante  do  mundo.

Vamos  olhar  a  tributação  de  remédios,  Dr.  Álvaro.  Entre  os  34  países  mais

desenvolvidos, o Brasil é o que mais tributa remédios. E vamos olhar essa relação

entre os entes federados, que, conforme eu disse, está sufocando e estrangulando

estados e municípios. Não se pode admitir  e aplaudir uma pátria que cultiva essa

relação incestuosa e que hoje, nos tempos modernos, cobra do seu povo valores

escorchantes. Minas Gerais, por exemplo, este ano paga R$6.000.000.000,00 a título

de  juros  e  correção  monetária.  Rio  de  janeiro  e  Rio  Grande  do  Sul,

R$5.000.000.000,00. Em 1998 esses 24 estados brasileiros atingiam algo em torno

de  R$120.000.000.000,00  de  dívida.  Hoje  atingem,  lamentavelmente,

R$450.000.000.000,00. Minas, em 1998, tinha uma dívida de R$12.000.000.000,00.

Já se pagaram R$20.000.000.000,00, e o mineiro ainda deve R$60.000.000.000,00.

Ou seja, todo o esforço fiscal, todo o esforço produtivo de cada um de nós está sendo

dragado, sugado por essa agiotagem, conforme eu disse.

Essa chama do Manifesto dos Mineiros tem de permanecer viva no nosso coração,

na nossa alma, mas também nas nossas atitudes, Dr.  Eugênio. Temos que saber

externar nossa indignação, isso é nobre. Essa juventude saiu pelo Brasil afora porque

está insatisfeita, está infeliz. O povo brasileiro não está feliz. A questão da saúde, que

eu sempre tenho enfatizado: não se pode admitir, ilustres mineiros e mineiras que

aqui se encontram, que o Brasil, que há pouco, Dra. Juliana Campos, foi alçado à

condição de 6ª economia do mundo, tenha à sua frente 150 países promovendo mais

investimentos na saúde. E, quando se leva em consideração o índice  per capita, a

resposta  também  é  triste,  é  frustrante.  Setenta  e  cinco  países,  deputado  Luiz

Henrique, quando se leva em consideração o índice  per capita,  investem mais em

saúde do que o Brasil. É a dura realidade. Argentina, Chile, Uruguai... A Argentina

investe quase o dobro do Brasil.

Vamos lá, Maria Coeli, pela educação, vamos fazer uma reflexão rápida. O Brasil

está  investindo  US$2.400,00  por  estudante,  por  ano.  O  Chile  está  investindo

US$3.500,00; a Argentina, US$3.200,00. Podemos ver que aí existe o início de um
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abismo muito grande entre o sonho do povo brasileiro, desse povo benfeitor, amigo,

gentil,  visionário,  solidário.  Aliás, essa é a síntese do mineiro. O mineiro é isto: é

acanhado, é tímido, mas é desprendido. Ele tem uma instintiva inclinação para servir,

para ajudar, para fazer o bem. Essa é a vocação de Minas. A história de Minas é

essa, vocacionada pela grandeza dos seus filhos para servir o próximo, mas acima de

tudo para servir a Nação.

Espero que esse momento possa fazer brotar o sentimento libertário de Tiradentes,

a  ousadia  e  o  espírito  visionário  de  JK,  certamente  o  grande  presidente  dos

brasileiros, o sonho de liberdade de Teófilo Otôni, de Tancredo Neves, o espírito reto

de Itamar Franco, a austeridade de Pedro Aleixo, a austeridade de Milton Campos. É

disso que todos nós precisamos e, sobretudo, aqueles que exercem a vida pública.

Tenho  certeza  de  que  esse  momento  é  muito  rico  não  somente  para  mim,  mas

também para aquele mineiro que está nos ouvindo atentamente no Brasil, porque o

Brasil nos está convocando. Espero que o povo brasileiro, da mesma forma como

esses líderes abnegados que subscreveram o Manifesto dos Mineiros, com o coração

enlouquecido de paixão e de esperança, possa, de forma muito consistente, de forma

muito  apaixonante,  de  forma  idealista,  com  muito  amor  no  peito  e  no  coração,

externar um alto brado por uma mudança de rota do Brasil. E que essas novas rotas

possam nos levar ao patriarca Andrada, ao querido Maurício Aleixo na construção de

um novo tempo, em que possamos, de verdade, propagar valores e ideais de respeito

ao ser humano, à sua dignidade. Que, mais do que nunca, possamos valorizar os

frutos do mérito, os frutos do trabalho honrado que inspirem, acima de tudo, aqueles,

conforme disse, agasalhados da responsabilidade maior de, definitivamente, levar o

Brasil à era do progresso, do desenvolvimento e da prosperidade. E que possamos

fazer com que todos os brasileiros, todos, indistintamente, abracem aquele belíssimo

futuro que, certamente, é para eles e está empurrando todas as nossas atitudes e

orações, um futuro belo, um futuro justo, um futuro feliz, um futuro que se chama paz

social, que se chama justiça social.

Portanto, como presidente do Parlamento, como empregado dos mineiros, quero

dizer do enorme encantamento em partilhar desse momento indescritível para cada

um  de  nós,  mas  certamente  para  gerações  vindouras.  E  quero  reafirmar  o
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compromisso desta Casa, da Casa do Povo para que ela possa se consolidar, cada

dia mais, como Poder e voz do cidadão na construção de uma sociedade melhor. E é

por isso, mais uma vez, que ela reafirma o seu compromisso com a sua história, com

a grandeza do seu povo, com a cultura da nossa gente.

Quero aproveitar a oportunidade dessa belíssima solenidade para convidá-los para

o evento do dia 18 de novembro, quando teremos aqui um momento inovador, muito

rico,  pela  primeira  vez  celebrando o  Dia  do  Barroco  Mineiro.  Reverenciaremos  o

nosso inesquecível e eterno Aleijadinho, esse ícone do Barroco mundial.  Será um

momento realmente encantador, não somente para esta Assembleia, mas também

para Minas e para o Brasil.

Quero  também fazer  outro  convite,  um  convite  muito  precioso,  pelo  qual  tenho

devotado  muito  esforço,  uma  energia  própria  e  uma  satisfação  que  considero

impressionante para deixarmos uma boa pegada para o ser humano, para nossos

filhos, para as gerações vindouras. Já antecipo aqui que, no dia 27 de novembro,

inauguraremos -  e o patriarca Andrada e a família Andrada certamente terão uma

parte luminosa, pelos seus préstimos - o Memorial do Legislativo Estadual. Porque

povo bom, povo que quer ter um bom futuro tem que ter plena consciência de sua

história, porque somente a sua história concede a seu povo a consciência plena de si

mesmo. E, no dia 27, depois de dois anos e meio de luta, de entrega, de peleja, de

esforço de todos nós, dos servidores desta Casa, entregaremos essa preciosidade

para os deputados, para os servidores, para os mineiros e para as mineiras. E tenho

certeza de que essa história, comprometida com os valores libertários, tão fortes no

Manifesto dos Mineiros, haverá de nos inspirar permanentemente na edificação dessa

sociedade, melhor, mais irmã, mais justa e muito mais cristã. Esse é o legado do

Manifesto dos Mineiros.

Vamos honrá-lo com nosso sangue, com nossa luta e com nosso amor. Que Deus

os abençoe! Parabéns! E que descansem em paz aqueles que tanto fizeram por cada

um de nós e pelas gerações vindouras. Muito obrigado.

O locutor - Além dos dois convites já formulados pelo presidente, gostaríamos que

os senhores adicionassem à sua agenda os eventos a seguir. No dia 25 de outubro,

na Cidade Administrativa, no Palácio Tiradentes, às 11 horas, haverá o lançamento da
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edição  fac-similar  comemorativa  do  Manifesto  dos  Mineiros,  organizado  pela

Imprensa Oficial de Minas Gerais, cujo editor é o Sr. Eugênio Ferraz. Registramos as

indispensáveis  parcerias  para  a realização dessa publicação:  governo do Estado,

Assembleia  Legislativa,  Tribunal  de  Justiça,  Ministério  Público  estadual,  Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais,  OAB - Seção Minas Gerais,  Instituto dos

Advogados  de  Minas  Gerais  e  Secretaria  de  Casa  Civil.  No  sábado,  dia  26  de

outubro, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, às 10 horas,

ocorre o lançamento da medalha comemorativa da efeméride. A sessão especial será

em conjunto com a OAB-MG e o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. No dia 6

de novembro, às 19 horas, ocorrerá, na sede da Imprensa Oficial, em parceria com o

Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, entrega de diploma a descendentes

dos signatários do manifesto. Haverá também o lançamento de selo e carimbo postal

comemorativos pelos Correios e a abertura da exposição 70 Anos do Manifesto dos

Mineiros, com fotos, imagens e publicações originais do manifesto.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir,  neste  instante,  a  Bombeiro

Instrumental  Orquestra Show -  Bios  -,  que nos brindará com a apresentação das

músicas  Todo  azul  do  mar,  de  Flávio  Venturini  e  Ronaldo  Bastos,  e  Chega  de

saudade, de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 29, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do

dia 29/10/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013
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Às 9h40min, comparecem no Auditório da Cocatrel, no Município de Três Pontas, os

deputados  Vanderlei  Miranda  e  Mário  Henrique  Caixa  (substituindo  o  deputado

Marques Abreu por  indicação da Liderança do Bloco Avança Minas),  membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei

Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião 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 uso de crack e outras drogas no município e

região e  a  deliberar  sobre proposições da comissão.  A presidência  interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Paulo  Luís  Rabelo,  prefeito

municipal de Três Pontas; Sérgio Eugênio Silva, presidente da Câmara Municipal de

Três  Pontas;  Vitor  Donizetti  Siqueira,  prefeito  municipal  de  Santana  da  Vargem;

Francisco  Botrel  Azarias,  vereador  representante  da  Câmara  Municipal  de  Três

Pontas no Conselho Municipal Antidrogas; Cloves Eduardo Benevides, subsecretário

de Políticas  sobre  Drogas da Secretaria  de  Estado de Esportes  e  da  Juventude;

pastor  Wellington  Vieira,  presidente  da  Federação  Nacional  das  Comunidades

Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil;  Artur  Forster  Giovannini,  coordenador  da

Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Três  Pontas;  Gustavo  Trindade  Pimenta,

coordenador da Defensoria Pública da Comarca de Três Pontas; Eduardo da Silva,

delegado regional de Polícia Civil de Varginha; Andrey Michel Alves Leite, delegado

de Polícia Civil de Três Pontas; Cb. PM Cleiton Lima, representante da Polícia Militar

de Minas Gerais no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência de

Três  Pontas;  Michel  Renan  Simão  Castro,  presidente  da  Associação  Comercial

Agroindustrial  de  Três  Pontas;  Ten.-Cel.  PM Edilson  Valério,  comandante  do  24º

Batalhão  de  Varginha;  Ten.  PM  Bruno  Neves  Tavares,  comandante  da  151ª

Companhia de Três Pontas; e Luciano Reis Diniz, presidente da Subseção de Três

Pontas da OAB-MG, que são convidados a tomar assento à mesa.  A presidência

concede a palavra ao deputado Mário Henrique Caixa, 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
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comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Glaycon Franco - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às  15h40min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelo  membro  da  comissão

presente. A presidência informa que a reunião se destina a debater a contrapartida do

Estado aos municípios que abrigam unidades penitenciárias, bem como a conversão

da Penitenciária José Maria Alkimin, localizada no Município de Ribeirão das Neves,

em uma unidade educacional da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -. e

comunica o recebimento de correspondência do Sr. Josué Costa Valadão, secretário

de  governo  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  em  resposta  a  requerimento  da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Daniela Corrêa Nogueira Cunha, prefeita do Município de Ribeirão das Neves; e

os  Srs.  Pabloneli  de  Sousa  Vidal,  superintendente  de  articulação  institucional  e

gestão de vagas  da Secretaria  de  Estado de Defesa Social,  representando o  Sr.

Rômulo de Carvalho Ferraz,  secretário  de Estado de Defesa Social;  Vicente José

Gamarano,  subsecretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Informação,

representando o Sr. Narcio Rodrigues da Silveira, secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; Adalberto Andrade Mateus, assessor da presidência,

representando  o  Sr.  Fernando  Viana  Cabral,  presidente  do  Instituto  Estadual  do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha - Secretaria de Estado de

Cultura; João Bosco de Oliveira Perdigão, diretor-geral do Instituto Federal de Minas

Gerais  -  IFMG -  câmpus Ribeirão das  Neves;  José Geraldo  de Sousa,  Padre  na

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário;  Michel Marie Le Ven,  doutor em Ciência
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Política  pela  USP;  e  os  vereadores  de  Ribeirão  das  Neves,  Célio  Eustáquio  da

Fonseca, Rômulo Fernandes Pinto, Bruno Hermógenes Reges, Vitório Filho Ribeiro,

Leandro Alves Rocha e Fabiano Costa Diniz, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Registra-se a presença do deputado Adelmo Carneiro Leão.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Registra-se a presença da deputada Maria Tereza Lara (substituindo o

deputado Pompílio Canavez por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura)

e dos deputados Duarte Bechir (substituindo a deputada Luzia Ferreira por indicação

da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  Fred  Costa  (substituindo  o

deputado João Leite por indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado).

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 Paulo Lamac (8) em que solicita seja

criado  um  grupo  de  trabalho  da  comissão,  com  a  participação  da  Comissão  de

Segurança  Pública,  destinado  ao  planejamento  da  desativação  gradual  da

Penitenciária  José Maria Alkimin,  em Ribeirão das Neves,  para que no local  seja

instalada  uma  instituição  pública  de  ensino  superior;  seja  encaminhado  (3)  ao

governo do Estado e à Secretaria de Estado de Defesa Social; ao Tribunal de Justiça

do  Estado  de  Minas  Gerais;  aos  Centros  de  Apoio  Operacional  -  CAOs  -  às

Promotorias de Justiça Criminal e de Patrimônio Público da Comarca de Ribeirão das

Neves,  à  Defensoria  Pública  do  Estado,  à  Prefeitura  e  à  Câmara  Municipal  de

Ribeirão das Neves pedidos de providências para que indiquem representantes do

Poder  Executivo,  a  fim  de  que  integrem  grupo  de  trabalho  criado  no  âmbito  da

comissão,  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  ao  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  com  a  presença  de

representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social, entre outras autoridades,

para analisar as possibilidades de melhoria do acesso às atuais e futuras instalações

do câmpus do Instituto Federal de Minas Gerais, existentes naquela localidade; sejam

enviadas (2) às entidades participantes e à Secretaria de Estado de Defesa Social as
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notas  taquigráficas  da  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização de 22/10/2013, seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico  e  Artístico  -  Iepha  -  pedido  de  providências  para  tombamento  da

Penitenciária José Maria Alkimin, no Município de Ribeirão das Neves; Fred Costa em

que  solicita  seja  realizada  reunião  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização  para  debater,  em  audiência  pública,  a  paralisação  das  obras  do

Hospital  Metropolitano  do  Barreiro,  em  Belo  Horizonte.  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 outubro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Rogério Correia.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 9h37min, 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:

ofício  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista  comunicando  a  aprovação  pela  banca

examinadora da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo,

de  sua  tese  de  doutorado  em  medicina  interna  e  terapêutica,  em  12/9/2013;  da

Comissão  de  Direitos  de  Humanos  convidando  esta  comissão  para  a  audiência

pública a ser realizada dia 8/11/2013, às 14 horas, na Câmara Municipal de Montes

Claros,  para  debater  a  falta  de  repasse  das  verbas  pela  Prefeitura  Municipal  de

Montes Claros à Santa Casa e aos demais hospitais municipais; e de ofício do Sr.

Ojandir  Ubirajara  Belini,  prefeito  municipal  de  Caxambu,  publicado  no  Diário  do

Legislativo,  em 18/10/2013. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
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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 1.003/2011 na

forma  apresentada;  3.675/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça; e 3.730/2013 na forma dos Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: deputado Doutor Wilson Batista). 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 5.904 e 5.911/2013. 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  o  requerimento  da  deputada  Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as

ações de fomento às práticas integrativas e complementares de saúde exercidas pela

Secretaria  de  Estado de Saúde.  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, 30 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta, presidente - Doutor Wilson Batista - Arlen Santiago.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 23/10/2013

Às  10h15min,  comparecem na  Câmara  Municipal  de  Frutal  os  deputados  Almir

Paraca,  Zé Maia e Dalmo Ribeiro  Silva,  membros da supracitada comissão.  Está

presente, também, o deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  ouvir  os

comitês de bacia de forma regionalizada, discutir questões relacionadas ao uso da

água e à gestão de recursos hídricos e discutir e votar proposições da comissão. A

presidência comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcelo Miná Dias, assessor

especial do ministro do Desenvolvimento Agrário, prestando informações relativas ao
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requerimento  n°  5.015/2013,  publicado no  Diário  do  Legislativo em 18/10/2013.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Tereza

Cristina de Faria Krauss Pereira, conselheira do Comitê de Bacia Hidrográfica dos

Afluentes  Mineiros  do  Médio  Rio  Grande,  representando  o  presidente;  e  os  Srs.

Ronaldo Wilson Santos, diretor da Universidade do Estado de Minas Gerais - Câmpus

de  Frutal,  representando  o  reitor;  Mauri  José  Alves,  prefeito  municipal  de  Frutal;

Sebastião  Custódio  Couto  Júnior,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal;

Alexandre  Augusto  Fernandes  Saad,  vice-presidente  da  Fundação  Hidroex,

representando  o  presidente  da  fundação  e  o  secretário  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; Eustáquio Sidnei Milanez Júnior, gerente da Divisão de

Operação e Manutenção Oeste da Copasa-MG, representando o presidente dessa

companhia;  Hideraldo  Buch,  coordenador-geral  do  Fórum  de  Comitês  de  Bacias

Hidrográficas e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do

Baixo Rio Grande;  e João Floriano da Silva,  coordenador  do núcleo de Frutal  da

Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável,  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.  A

presidência  passa  a  palavra  aos  deputados  presentes,  para  suas  respectivas

considerações. A seguir, 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  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

realizada visita desta comissão ao afluente do Rio Paraopeba localizado na Rodovia

São Joaquim de Bicas, 271, estrada para Brumadinho, na Fazenda do Retiro Nossa

Senhora da Paz, com o objetivo de verificar a realidade local antes da audiência que

irá  debater  os  impactos ambientais  causados pelos  grandes empreendimentos  na

região do Médio Paraopeba; e dos deputados Almir Paraca (2) em que solicita seja

encaminhado ao Comitê Executivo Estadual do Programa Água para Todos pedido de

providências para enviar ao Comitê Gestor Nacional solicitação no sentido de verificar
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a viabilidade de ampliar as metas do Programa Água para Todos para a região do

Vale  do  Jequitinhonha;  e  (2)  seja  encaminhada  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  com  cópia  do  Ofício  nº

674/2013/GAB/SRHU/MMA e do Memorando nº 220/2013/DCONAMA/SECEX/MMA,

enviados à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em

resposta ao Ofício nº 1.951/2013/SGM, pedido de providências para regulamentar a

construção de barraginhas como atividade de baixo impacto; e Almir Paraca, Zé Maia,

Adelmo Carneiro Leão e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam seja encaminhado ao

Centro  de  Debates  Estratégicos  da  Câmara  dos  Deputados  manifestação  de

preocupação diante da possibilidade de apresentação de projeto de lei para alterar a

Lei nº 9.433, de 1997, uma vez que o modelo de gestão de recursos hídricos ainda se

encontra  em  implantação,  sendo  mais  adequado  o  reforço  e  apoio  ao  seu

funcionamento que a alteração do marco legal que o institui. 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 dia 29/10/2013, às 10

horas,  em  São  Joaquim  de  Bicas,  com  a  finalidade  de  debater  os  impactos

ambientais  causados  pelos  grandes  empreendimentos  na  região  do  Médio

Paraopeba, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 10h43min, 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 de ofício da Sra. Eliane Parreiras, secretária de

Estado de Cultura, publicado no  Diário do Legislativo de 18/10/2013. O presidente
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acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.335/2013, em turno único, cuja relatoria

avocou a si. 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  5.907/2013.  Submetidos  a

discussão  e  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.337, 4.395 e 4.404/2013. 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 Sávio  Souza  Cruz em que solicita  seja  enviado ao

secretário de Estado da Cultura pedido de providências para restauração do casarão

do Barão de Coromandel, no Município de Itaverava, e Luiz Henrique em que solicita

seja  enviado  ao  Ministério  da  Cultura  pedido  de  providências  para  inclusão  da

gastronomia  no  rol  das  áreas  a  receber  recursos  do  Programa  de  Cultura  do

Trabalhador. 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, 30 de outubro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luiz Henrique.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/10/2013

Às  16h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão.  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, na forma
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do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, no 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 30/2012 (relator: deputado Leonardo 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

requerimentos dos deputados João Leite, Leonardo Moreira e Sargento Rodrigues em

que solicitam seja realizada reunião, em audiência pública, para debater os dados

relativos ao tráfico de pessoas em Minas Gerais; do Deputado Sargento Rodrigues

(10)  em que solicita  seja realizada reunião,  em audiência pública,  para debater  o

crime ocorrido no dia 25/10/2012, no Bairro Tupi, no Município de Belo Horizonte, e

tomar conhecimento das medidas adotadas pelo poder público em defesa da vítima e

em  desfavor  dos  menores  infratores  envolvidos  no  delito;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 94ª CIA. TM/28º BPM e 93ª

CIA.  PM/28º  BPM pela  participação em operação que culminou na prisão de um

homem e uma mulher e na apreensão de 115 gramas de cocaína e 2,3 quilogramas

de crack no Município de Unaí; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais

militares lotados na 8ª CIA. MESP/11º RPM E 11ª CIA. PM IND. MAT./11º RPM pela

participação em operação que culminou na prisão de 3 homens e apreensão de 3

adolescentes portando, aproximadamente, 45 quilos de maconha no bairro Vila Telma

no Município de Montes Claros; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais

militares lotados no 13º Batalhão de Polícia Militar pela participação em operação que

culminou na apreensão de 2 menores no Município de Belo Horizonte; seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 7ª CIA. PM/TM/5º BPM

pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  dois  indivíduos  e

apreensão de 423 comprimidos de  ecstasy no bairro Nova Cintra no Município de

Belo  Horizonte;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares

lotados na 1ª CIA. ROTAM/BTL ROTAM pela participação em operação que culminou

na prisão de dois homens por tráfico de drogas e por efetuarem disparo de arma de

fogo  com  intuito  de  amedrontarem  terceiros  no  Município  de  Contagem;  seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na Delegacia de Polícia

Civil de Esmeraldas - 38ª Área de Segurança Pública - pela participação em operação

que culminou na apreensão de menor integrante de quadrilha que atua na Região
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Metropolitana; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na

1ª  e  3ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Betim  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de Rafael Elias da Silva, 23 anos, por tráfico de drogas na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos

policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim pela participação em

operação que culminou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com

tráfico  de  drogas  no  Bairro  Capelinha  no  Município  de  Betim;  e  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  participação  em

operação que culminou na apreensão de seis  quilos  de  cocaína no Município  de

Teófilo Otôni. 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 outubro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.529/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência -

GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 4.529/2013 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Resgate Voluntário de Emergência - GRVE -, com sede no Município de Barão de

Cocais, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo a realização de serviços de apoio aos órgãos estaduais no
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atendimento primário às vítimas de acidentes de trânsito em rodovias e municípios.

Com esse propósito, a instituição visa executar e coordenar projetos de apoio às

iniciativas  de  prevenção  de acidentes  em  geral,  promovendo  eventos,  pesquisas,

estudos e cursos, bem como angariar fundos para a execução de seus projetos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  GRVE  no  município,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.529/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 802/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 802/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  462/2007,  dispõe  sobre  a  colocação  de

advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas e foi distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça, de Saúde, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, na forma do

art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  obrigar  os  produtores  e  importadores  cujas

empresas tenham sede em Minas Gerais e os comerciantes de bebidas alcoólicas

adquiridas  em  outro  Estado  e  comercializadas  em  Minas  Gerais  a  inserir  a

advertência  “Se  beber,  não  dirija”  nas  embalagens  do  produto.  Em  caso  de

descumprimento, o projeto prevê a aplicação das penalidades previstas no art. 56 da

Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá

outras  providências.  Entre  as  penalidades  previstas  nesse  artigo,  constam  multa,
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apreensão do produto e suspensão temporária da atividade.

Ressalte-se, inicialmente, que o projeto em análise é resultado do desarquivamento

do  Projeto  de  Lei  nº  462/2007,  que  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  anterior,

ocasião em que esta Comissão não teve a oportunidade de apreciá-lo.

A Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990, conhecida por Lei Orgânica da Saúde, dispõe,

no § 1º do art. 2º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação

e  execução de  políticas  econômicas  e  sociais  que  visem  à  redução do risco  de

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção

e recuperação.

A Lei Federal nº 9.294, de 15/7/1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à

propaganda de produtos fumígenos,  bebidas alcoólicas,  medicamentos,  terapias  e

defensivos agrícolas, por sua vez, estabelece, em seu art. 4º, “caput” e §§ 1º e 2º,

que  somente  será  permitida  a  propaganda  comercial  de  bebidas  alcoólicas  nas

emissoras de rádio e televisão entre as 21h e 6h; que essa propaganda não poderá

associar o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável

de  qualquer  atividade,  à  condução  de  veículo,  a  imagens  de  sucesso  ou  à

sexualidade das pessoas; e que os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas

conterão advertência nos seguintes termos: "Evite o consumo excessivo de álcool".

Além  disso,  o  Decreto  Federal  nº  2.018,  de  1º/10/1996,  que  regulamenta  a  lei

supracitada,  determina,  no  art.  9º,  que  os  rótulos  das  embalagens  de  bebidas

alcoólicas deverão conter, de forma legível e ostensiva, além dos dizeres obrigatórios

previstos pelas Leis Federais nºs 7.678, de 8/11/1988, e 8.918, de 14/7/1994, e seus

regulamentos, a expressão: "Evite o consumo excessivo de álcool".

Para  reduzir  o  número  de  acidentes  no  trânsito  causados  por  pessoas  que

consomem álcool,  a Lei Federal nº 9.503, de 23/9/1997, que contém o Código de

Trânsito Brasileiro, determina que ao dirigir sob a influência de álcool o condutor terá

como penalidades o pagamento de multa, a suspensão do direito de dirigir por 12

meses, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo.

Outra norma que trata da matéria é o Decreto Federal nº 6.117, de 22/5/2007, que

aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas para redução do
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uso indevido de álcool e sua associação com a violência e a criminalidade e dá outras

providências. O referido decreto estabelece, no item 2.1 do Anexo II, que se deve

incentivar  a  regulamentação,  o  monitoramento  e  a  fiscalização  da  propaganda  e

publicidade  de  bebidas  alcoólicas,  de  modo  a  proteger  segmentos  populacionais

vulneráveis à estimulação para o consumo de álcool.

Em âmbito estadual, a Lei nº 13.463, de 12/1/2000, que estabelece condição para o

comércio de bebida alcoólica no Estado, já determina, no art. 1º, que “os fabricantes e

distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado farão constar, de forma destacada, nos

rótulos desses produtos as expressões ´Proibida a venda a menores de 18 anos` e ´O

uso imoderado desta bebida faz mal à saúde`.

Como a Lei nº 13.463, de 2000, já trata da matéria e tendo em vista o princípio da

consolidação das leis, julgamos que o conteúdo da proposição em exame deveria ser

acrescentado  a  essa  lei.  Apresentamos,  dessa  forma,  um  substitutivo  ao  projeto

original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 802/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.463, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece condição para o

comércio de bebida alcoólica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei 13.463, de 12 de janeiro de 2000, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  -  Os fabricantes  e  distribuidores de  bebidas alcoólicas  no  Estado farão

constar, de forma destacada, nos rótulos desses produtos as expressões ´Proibida a

venda a menores de 18 anos` , ´O uso imoderado desta bebida faz mal à saúde` e

´Se beber, não dirija`.

Art. 2º - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado adequarão

seus produtos ao disposto nesta lei no prazo de cento e oitenta dias contados da data

de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".
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Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Carlos Pimenta, presidente e relator - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

30/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 30/2012, de autoria do governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre

a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e

dá outras providências, foi  aprovado no 2° turno,  com as Emendas n°s 1 a 3 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 COMPLEMENTAR Nº 30/2012

Altera a Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 5° do art. 15 da Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999,

passa a vigorar com a redação que segue, e fica o artigo acrescido do seguinte § 6°:

“Art. 15 - (…)

§ 5° - Os cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior são privativos de Tenentes-

Coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio.

§ 6° - O cargo de Subchefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do

QOBM, com atribuições definidas em regulamento próprio.".

Art. 2° - O caput do art. 20 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3° a seguir:

"Art. 20 - São seis os Comandos Operacionais de Bombeiros, cuja localização é

definida em regulamento.
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(…)

§  3°  -  Os  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros  a  que  se  refere  o  caput se

localizarão em municípios que sejam sedes de região integrada de segurança pública

- Risp.”.

Art. 3° - O art. 22 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 22 - A Academia de Bombeiros Militar - ABM - é unidade responsável pela

formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de Bombeiros.".

Art. 4° - Fica autorizada a criação de unidades do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas  Gerais  nos  Municípios  de  Nova  Serrana,  Três  Marias,  João  Pinheiro  e

Paracatu.

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

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

37/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 37/2013, de autoria do governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 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  n°  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 -, foi aprovado no 2° turno,

com as Emendas n°s 1 e 2.

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.



2422
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2013

Altera a Lei Complementar n° 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 a Lei Complementar n° 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 -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 53 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  53  -  O  Fundo  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Funpemg -,

instituído  por  esta  lei,  com  a  finalidade  de  prover  os  recursos  necessários  para

garantir  o  pagamento  dos  benefícios  concedidos  na  forma  do  art.  38,  tem  sua

constituição e administração nos termos e condições apontados nos arts. 54 a 63,

seguintes.”.

Art. 2° - O § 1° do art. 61 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com

a redação que se segue, ficando acrescentado ao § 2° o seguinte inciso XIII:

“Art. 61 - (...)

§ 1° -  O Conselho de Administração é integrado por treze conselheiros efetivos e

treze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2° - (...)

XIII - um representante da Defensoria Pública.”.

Art. 3° - O § 1° do art. 62 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com

a redação que se segue, ficando acrescentado ao § 2° o seguinte inciso XIII:

“Art. 62 - (...)

§  1°  -  O  Conselho  Fiscal  é  integrado  por  treze  conselheiros  efetivos  e  treze

suplentes,  escolhidos  dentre  pessoas  com  nível  superior  de  escolaridade,  de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,
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administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2° - (...)

XIII - um representante da Defensoria Pública.”.

Art.  4°  -  Ficam acrescentados ao art.  3°  da Lei  Complementar n° 100, de 5 de

novembro de 2007, os seguintes inciso XVIII e § 7°:

“Art. 3° - (...)

XVIII - o Defensor Público-Geral do Estado.

(...)

§  7°  -  Cada  membro  do  Ceprev  terá  um  suplente  para  substituí-lo  em  suas

ausências e impedimentos, na forma de regulamento.”.

Art. 5° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de que trata

o inciso X do art. 1° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, será aposentado

voluntariamente, independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, se

homem, e vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, tendo em vista o disposto no

inciso III do § 4° do art. 36 da Constituição do Estado.

§ 1° - Para aplicação do disposto no caput, o servidor deverá completar no mínimo

vinte anos de efetivo exercício em cargo da carreira de que trata o inciso X do art. 1°

da  Lei  n°  15.467,  de  2005,  ou  em  emprego  ou  função  pública  na  administração

pública estadual cujas atribuições forem equivalentes às do referido cargo.

§ 2° - Os proventos do servidor aposentado na forma do caput serão calculados de

acordo com o disposto no § 3° do art. 36 da Constituição do Estado.

Art. 6° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.789/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.789/2011, de autoria do deputado Marques Abreu, que institui

o  selo  Amigo  do  Esporte  no  Estado,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma  do

Substitutivo n° 2.

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 1.789/2011

Institui o Selo Amigo do Esporte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Selo Amigo do Esporte, a ser conferido a entidades com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  públicas  ou  privadas,  que  apoiem  a

realização de projetos de promoção do desporto.

Parágrafo único -  Para  efeito  de  concessão do selo  de  que trata  esta lei,  será

considerado o  apoio a projetos  de  promoção do desporto  nas áreas  de desporto

educacional,  desporto  de  participação e  desporto  de  rendimento  não  profissional,

definidas nos termos do art. 3° da Lei federal n° 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 2° - A entidade agraciada com o Selo Amigo do Esporte poderá utilizá-lo na

divulgação de seus produtos ou serviços.

Art. 3° - O Selo Amigo do Esporte terá validade por um ano, renovável a critério do

órgão encarregado de sua concessão.

Art.  4°  -  As  empresas  que  apoiarem  projetos  esportivos  nos  termos  da  Lei  n°

16.318, de 11 de agosto de 2006, terão direito à utilização do Selo Amigo do Esporte,

nos termos desta lei.

Parágrafo único - Para a obtenção do selo de que trata esta lei, as empresas a que

se refere o  caput deverão manifestar  seu interesse por  meio de requerimento ao

órgão encarregado de sua concessão.

Art.  5°  -  O  órgão  encarregado  da  concessão  do  selo  e  os  critérios  para  tal

concessão serão determinados em regulamento.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.850/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.850/2012, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara
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de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Japaraíba, com sede no

Município de Japaraíba, 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° 2.850/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Japaraíba, com

sede no Município de Japaraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de

Japaraíba, com sede no Município de Japaraíba.

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

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.214/2013, de autoria do procurador-geral de Justiça, que fixa

o  percentual,  relativo  ao  ano  de  2013,  para  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos  dos  servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado referente ao ano de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

n°  13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado, modificado

pela Lei n° 18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1° de maio de

2013, em 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento), nos termos do art. 37, X, da

Constituição da República.

Parágrafo único - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput, o quadro de

multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no

item IV.2 do Anexo IV da Lei n° 13.436, de 1999, modificado pelo Anexo II da Lei n°

18.800, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  2°  -  O  disposto  nesta  lei  não se aplica ao  servidor  inativo  cujos proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 3° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.

ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(…)

IV.2 - Multiplicadores

*  -  A tabela  de  escalonamento  vertical  de  vencimentos  e  os  multiplicadores  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 31.10.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.270/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.270/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,
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que declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cultural Social Santa Rita,

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 4.270/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cultural e Social Santa Rita,

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 de Capoeira Cultural e

Social Santa Rita, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.298/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.298/2013, de autoria do governador do Estado, que altera a

Lei n° 20.690, de 21 de maio de 2013, que dá denominação ao Centro Estadual de

Educação Continuada - Cesec - localizado no Município de Uberaba, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.298/2013

Altera a Lei n° 20.690, de 21 de maio de 2013, que dá denominação ao Centro

Estadual de Educação Continuada - Cesec - localizado no Município de Uberaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.690, de 21 de maio de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1°  -  Fica denominado  Centro Estadual  de Educação Continuada -  Cesec -

Professora  Maria  Emília  da  Rocha o Centro  Estadual  de  Educação  Continuada -

Cesec - de ensino fundamental e médio localizado no Município de Uberaba.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data de publicação da Lei n° 20.690, de 2013.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.383/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.383/2013, de autoria do deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de Tupaciguara -

AAFT -,  com sede no Município de Tupaciguara,  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 4.383/2013

Declara de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de Tupaciguara -

AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de

Tupaciguara - AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.452/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.452/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural de Educação Social e Artística, com

sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 4.452/2013

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.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Educação

Social e Artística, com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.453/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.453/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município de

Santo Antônio do Monte, 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 4.453/2013

Declara de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município
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de Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.480/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.480/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -, 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 4.480/2013

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -,

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 Mineira de Estudos da

Capoeira - Amec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Juninho Araújo, relator - Neilando Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.536/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.536/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  fabricante  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive  calçados  de
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segurança, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.536/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados  de  segurança,  signatário  de  protocolo  de  intenções  com  o  Estado,  nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 511/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.538/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.538/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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 n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.538/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados de segurança, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n°

509/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Neilando Pimenta, relator - Juninho Araújo.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 1902

Adelmo Carneiro Leão – 977 – 978 – 1719 – 1902

Alencar da Silveira Jr. - 190 – 826 – 1033 – 1656 – 1697

Almir Paraca – 858 – 1713 – 1902

Ana Maria Resende – 1908

André Quintão – 336 – 575 – 1181 – 1902 – 1983 – 1984 – 2009 – 2012 – 2013

Anselmo José Domingos – 212 – 825 – 834 – 1914 – 2372 – 2373

Antônio Carlos Arantes – 203 – 576 – 837 – 838 – 840 – 842 – 1087 – 1169 – 1171

– 1415 – 1913 – 2000 – 2002 – 2004

Antônio Genaro – 1710

Antonio Lerin – 1662

Arlen Santiago – 575 – 726 – 1166 – 1658

Bonifácio Mourão – 846 – 980 – 984 – 1166 – 2281

Bosco – 217 – 274 – 275 – 317 – 332 – 333 – 575 – 576 – 579 – 581 – 839 – 975 –

1041 – 1172 – 1415 – 1418 – 1669 – 1902 – 1914 – 1990
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Braulio Braz – 196 – 1254 – 1667 – 1668

Cabo Júlio – 222 – 223 – 224 – 225 – 308 – 322 – 324 – 327 – 559 – 573 – 574 –

576 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581 – 582 – 827 – 828 – 833 – 834 – 970 – 1038 –

1087 – 1088 – 1169 – 1170 – 1171 – 1177 – 1179 – 1254 – 1255 – 1256 – 1270 –

1274 – 1275 – 1416 – 1417 – 1418 – 1666 – 1667 – 1669 – 1670 – 1708 – 1716 –

1990 – 1991 – 1992 – 2194 – 2195

Carlos Henrique – 984 – 1902

Carlos Mosconi – 840 – 2001

Carlos Pimenta – 227 – 317 – 329 – 974 – 1174 – 1252 – 1253 – 1902

Celinho do Sinttrocel – 576 – 1035 – 1902 – 2372

Célio Moreira – 225

Dalmo Ribeiro Silva – 230 – 331 – 557 – 574 – 580 – 581 – 835 – 1036 – 1043 –

1167 – 1172 – 1669 – 1914 – 1998 – 2003 – 2195

Deiró Marra – 582 – 1919

Dilzon Melo –  962 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 –

1857 – 1858 – 1859 – 1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864 – 1865 – 2256 – 2264 –

2266 – 2267 – 2345 – 2346

Dinis Pinheiro – 199 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 –

1857 – 1858 – 1859 – 1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864 – 1865 – 2255 – 2264 –

2266 – 2267 – 2345 – 2346
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Doutor Wilson Batista – 817 – 1176 – 1257 – 1902 – 1905 – 1917

Duarte Bechir – 221 – 225 – 301 – 333 – 575 – 835 – 1051 – 1055 – 1057 – 1087 –

1260 – 1903 – 1934 – 1936 – 1939 – 1941 – 1987 – 2006 – 2011 – 2194 – 2280

Duilio de Castro – 210 – 211 – 1903 – 1907 – 1913

Durval Ângelo – 272 – 607 – 999 – 1675 – 1676 – 1704 – 1706 – 1733 – 1903

Elismar Prado – 572 – 994 – 1188 – 1273 – 1680 – 1903 – 2365

Fabiano Tolentino – 198 – 1158 – 1657 – 1660 – 1664 – 1903 – 1986 – 1991

Fábio Cherem – 576 – 582 – 834 – 1161 – 1664

Fred Costa – 216 – 966 – 1065 – 1066 – 1067 – 1260 – 1263 – 1916 – 2014 – 2017

– 2028

Gilberto Abramo – 193 – 332 – 1695 – 1699 – 1710 – 1713 – 1722 – 1727 – 1729 –

1903

Glaycon Franco – 1041 – 1044 – 1049

Gustavo Corrêa – 224 – 1417

Gustavo Valadares – 842 – 843 – 847 – 985 – 991 – 993 – 1448 – 1903 – 1917 –

1918 – 1921 – 1923 – 1924

Hélio Gomes – 209 – 216 – 1039
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____________________________________________________________________________

Hely Tarqüínio – 1030 – 1713 – 1716

Inácio Franco – 273 – 330 – 579 – 1414

Ivair Nogueira – 333 – 575 – 576 – 577 – 578 – 579 – 582 – 1418 – 1669 – 1903 –

2194 – 2269 – 2371 – 2372

Jayro Lessa – 97

João Leite – 201 – 205 – 207 – 290 – 296 – 300 – 310 – 312 – 345 – 1043 – 1046 –

1050 – 1053 – 1059 – 1060 – 1921 – 1937 – 1997 – 1998 – 2005 – 2007 – 2008 –

2280

João Vítor Xavier – 303

Juninho Araújo – 1436

Lafayette de Andrada - 288 – 1414 – 1695 – 1935 – 1999 – 2280 – 2366

Leonardo Moreira – 218 – 1086 – 1415 – 1909 – 1910 – 1912 – 1988 – 1990

Leonídio Bouças – 197 – 1661

Liza Prado – 217 – 225 – 275 – 276 – 334 – 358 – 575 – 576 – 580 – 819 – 835 –

1087 – 1275 – 1667 – 1696 – 1699 – 1924 – 1991 – 2367

Luiz Henrique – 829 – 832 – 834 – 1162 – 1165 – 1696 – 2195

Luiz Humberto Carneiro – 95 – 97 – 966
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Luzia Ferreira – 359

Maria Tereza Lara – 232 – 242 – 1060 – 1710 – 1729 – 1903 – 1992 – 2282

Marques Abreu – 1696

Neider Moreira – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 – 1857 –

1858 – 1859 – 1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864 – 1865 – 2256 – 2264 – 2266 –

2267 – 2345 – 2346

Paulo Guedes – 228 – 292 – 298 – 311 – 312 – 852 – 856 – 973 – 993 – 994 – 995 –

997 – 1903 – 1930 – 1939 – 1940

Paulo Lamac – 195 – 358 – 967 – 968 – 969 – 1903

Pinduca Ferreira – 1738

Pompílio Canavez – 217 – 657 – 976 – 978 – 979 – 980 – 981 – 1087 – 1679 – 1681

Rogério Correia – 93 – 96 – 97 – 304 – 308 – 309 – 310 – 312 – 340 – 350 – 568 –

642 – 885 – 886 – 887 – 888 – 889 – 890 – 891 – 892 – 895 – 896 – 902 – 903 – 904

– 909 – 987 – 991 – 992 – 997 – 1184 – 1189 – 1195 – 1258 – 1262 – 1276 – 1688 –

1699 – 1702 – 1710 – 1720 – 1723 – 1734 – 1739 – 1903 – 2012 – 2013 – 2016

Rômulo Veneroso – 192 – 907 – 1913

Rômulo Viegas – 299 – 304 – 838 – 842 – 848 – 1995 – 1998 – 1999 – 2007 – 2278

Rosângela Reis – 222 – 1045 – 1729 – 1903 – 2194
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____________________________________________________________________________

Sargento Rodrigues – 76 – 81 – 217 – 218 – 221 – 222 – 224 – 276 – 285 – 289 –

290 – 333 – 334 – 577 – 579 – 582 – 832 – 859 – 883 – 904 – 981 – 984 – 985 – 986

– 1087 – 1157 – 1171 – 1172 – 1265 – 1268 – 1281 – 1415 – 1416 – 1417 – 1418 –

1419 – 1659 – 1668 – 1683 – 1696 – 1697 – 1702 – 1714 – 1717 – 1730 – 1738 –

1903 – 2194 – 2281 – 2283 – 2288

Sávio Souza Cruz – 204 – 317 – 603 – 885 – 886 – 887 – 888 – 889 – 890 – 891 –

892 – 895 – 896 – 902 – 903 – 1168 – 1169 – 1675 – 1903 – 1991

Tadeu Martins Leite – 307 – 1903 – 2019

Tenente Lúcio – 192 – 213

Tiago Ulisses – 962

Tony Carlos – 2379

Ulysses Gomes – 222 – 578 – 1040 – 1159 – 1160 – 1172 – 1190 – 1195 – 1251 –

1252 – 1416 – 1903 – 1913 – 1985 – 1991 – 2194 – 2195

Vanderlei Miranda – 1090 – 1108 – 1179 – 1267 – 1708 – 1903 – 1923

Zé Maia – 1250 – 1741 – 1984

Acordo de Líderes – 1740

Comissão Conjunta – 678

Comissão de Administração Pública – 137 – 145 – 742 – 881 – 936 – 1071 – 1633

– 1748 – 1761 – 1957 – 2189 – 2293



2439
____________________________________________________________________________

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 280 – 761 – 773 – 860 –

879 – 1068 – 1075 – 1088 – 1432 – 1915 – 2171 – 2408

Comissão de Constituição e Justiça – 114 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 – 132 –

133 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 157 – 160 – 162 – 254 – 256 – 775 – 783 – 784

– 785 – 786 – 788 – 789 – 790 – 793 – 794 – 795 – 797 – 798 – 799 – 800 – 801 –

802 – 803 – 804 – 810 – 909 – 918 – 920 – 926 – 928 – 931 – 940 – 942 – 946 – 950

– 1013 – 1069 – 1117 – 1119 – 1120 – 1122 – 1123 – 1125 – 1126 – 1127 – 1199 –

1203 – 1204 – 1205 – 1226 – 1232 – 1237 – 1459 – 1461 – 1462 – 1464 – 1466 –

1467 – 1469 – 1470 – 1471 – 1472 – 1473 – 1478 – 1479 – 1480 – 1485 – 1487 –

1492 – 1493 – 2169 – 2305 – 2312 – 2314 – 2316 – 2317 – 2318 – 2321 – 2322 –

2323 – 2324 – 2330 – 2334

Comissão de Cultura – 118 – 689 – 873 – 914 – 1040 – 1118 – 1120 – 1414 – 1420

– 1743 – 1992 – 2184 – 2413

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 103 – 743 – 868 – 922 –

1198 – 1211 – 1667 – 1672 – 1952 – 2372 – 2374 – 2376

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 119 – 690 – 738 –

768 – 969 – 970 – 1213 – 1288 – 1409 – 1672 – 1673 – 1746 – 1747

Comissão de Direitos Humanos – 120 – 282 – 283 – 284 – 285 – 318 – 334 – 335 –

336 – 680 – 691 – 692 – 747 – 757 – 758 – 763 – 781 – 875 – 880 – 953 – 972 –

1088 – 1172 – 1173 – 1174 – 1404 – 1670 – 1671 – 1673 – 1674 – 1914 – 1915 –

1992 – 1993 – 1994 – 2173 – 2301 – 2308 – 2311

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia –  218 – 250 – 280 – 281 – 865 –

1011 – 1020 – 1174 – 1299 – 1668 – 1673 – 2296

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 104 – 116 – 760 – 1021 – 1073 – 1292



2440
____________________________________________________________________________

– 1477 – 1744

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 121 – 134 – 136 – 246 –

248 – 252 – 258 – 753 – 772 – 805 – 807 – 912 – 919 – 945 – 952 – 1008 – 1015 –

1021 – 1023 – 1027 – 1028 – 1129 – 1131 – 1132 – 1134 – 1137 – 1201 – 1207 –

1220 – 1223 – 1224 – 1302 – 1412 – 1497 – 1635 – 1638 – 1756 – 1766 – 1767 –

2182 – 2190 – 2325 – 2340

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 103 – 281 – 769 –

776 – 834 – 835 – 836 – 1433 – 1741 – 2374 – 2375

Comissão de Minas e Energia – 679 – 778 – 874 – 1304 – 1402 – 1745 – 2307 –

2373 – 2374

Comissão de Participação Popular – 575 – 683 – 1012 – 2164 – 2373

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial –  126 – 244 – 280 – 283 –

285 – 751 – 759 – 1005 – 1124 – 1296 – 1458 – 1956 – 2185 – 2313 – 2315

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas –  117 –

219 – 281 – 869 – 2295 – 2406

Comissão de Redação – 106 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 261 – 262 –

263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 766 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 –

1287 – 1640 – 1641 – 1642 – 1643 – 1644 – 1645 – 1646 – 1647 – 1772 – 1839 –

1840 – 1841 – 1842 – 1843 – 1845 – 1846 – 1958 – 1959 – 1961 – 1962 – 1963 –

1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 –

1975 – 1976 – 2183 – 2191 – 2343 – 2420 – 2421 – 2423 – 2424 – 2425 – 2426 –

2427 – 2428 – 2429 – 2430 – 2431
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____________________________________________________________________________

Comissão de Saúde –  245 – 251 – 313 – 745 – 766 – 872 – 917 – 1407 – 1750

-1753 – 1758 – 1954 – 1992 – 2410 – 2416 – 2417

Comissão de Segurança Pública – 108 – 112 – 276 – 277 – 282 – 582 – 583 – 684

– 698 – 737 – 740 – 754 – 915 – 938 – 960 – 970 – 971 – 972 – 1007 – 1039 – 1040

– 1077 – 1088 – 1169 – 1294 – 1419 – 1420 – 1421 – 1673 – 1674 – 1769 – 2167 –

2187 – 2376 – 2414

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  218 – 219 – 275 –

277 – 278 – 279 – 280 – 284 – 779 – 780 – 835 – 836 – 864 – 878 – 910 – 1017 –

1088 – 1098 – 1255 – 1256 – 1290 – 1457 – 1489 – 2192 – 2292

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 107 – 859 – 871 –

1003 – 1293

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 99 – 100 – 101 – 314 –

686 – 695 – 697 – 700 – 701 – 702 – 703 – 750 – 791 – 792 – 1010 – 1018 – 1019 –

1040 – 1084 – 1085 – 1297 – 1463 – 1465 – 1474 – 1475 – 1476 – 1951

Comissão Especial – 736 – 863 – 1004 – 1456 – 1481 – 2161

Comissão Extraordinária das Águas – 105 – 219 – 220 – 221 – 222 – 1282 – 2166

– 2411

Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia – 687 – 748 – 1076 – 2162

Decisão da Presidência – 998 – 1740 – 2018 – 2382

Palavras do Presidente – 88 – 236 – 313 – 355 – 367 – 432 – 588 – 706 – 723 – 732

– 856 – 857 – 858 – 1001 – 1062 – 1095 – 1114 – 1196 – 1197 – 1307 – 1318 – 1323
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– 1401 – 1424 – 1443 – 1453 – 1693 – 2021 – 2023 – 2034 – 2082 – 2275 – 2292 –

2378 – 2384 – 2399


